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Kata Pengantar 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas 

limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

buku ini dan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. 

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam yang 

gelap menuju alam yang terang benderang yakni Addinul- Islam sehingga 

ajaranya masih dianut sampai seKarang Permai bahkan sampai hari kiamat 

kelak. 

Buku ini berjudul: “Evaluasi Program Sertifikasi Pendidikan 

Islam: Teori dan Implementasi”, yang merupakan hasil penelitian di tiga 

provinsi, yaitu Provinsi NTB, NTT, dan Bali dalam implementasi kegiatan 

Kementerian Agama RI dalam peningkatan kualifikasi guru madrasah dan 

guru PAI pada sekolah umum melalui Dual Mode System (DMS) di tiga 

provinsi tersebut. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap kerja dan karya 

manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan sesuai dengan 

kodratnya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Penulis yakin bahwa 

karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, hal ini semata-mata disebabkan 

karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran konstruktif sebagai bahan perbaikan bagi karya ini.  
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Terlepas dari kekurangan-kekurangan buku ini yang nantinya dapat 

diharapkan menjadi salah satu rujukan, kami berharap bahwa semoga buku 

ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi segenap mahasiswa UIN 

Mataram yang menempuh mata kuliah Evaluasi Pendidikan, baik pada 

jenjang S1 maupun pada level magister S2 (khususnya Program Studi 

Pendidikan Agama Islam) 

Di samping itu peneliti menyadari pula bahwa buku ini tidak akan 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, melalui 

kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag, 

selaku Rektor UIN Mataram. Terima kasih juga disampaikan kepada 

Bapak Dr.H. Nazar Na‘ami, M.Si. selaku Ketua LP2M UIN Mataram dan 

seluruh staf yang telah berkontribusi dalam memfasilitasi penerbitan buku 

ini. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak 

dapat disebut satu persatu, namun memiliki kontribusi signifikan bagi lahir 

dan hadirnya buku ini. 

Hanya kepada Allah penulis berserah diri terhadap semua urusan. 

Penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi peneliti dan 

para pembaca dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya pada bidang studi keislaman (evaluasi Pendidikan Islam). 

Mataram, 20 Juli 2018 

Penulis, 
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Bab I 

TEORITISASI KONSEP 

EVALUASI PROGRAM 

 

A. Definisi Evaluasi Program 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ―evaluation.‖ 

Dalam buku Essentials of Educational Evaluational karangan Wand dan 

Brown dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses 

untuk menentukan nilai pada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut 

maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau 

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Pada awal 

perkembangan ilmu evaluasi, Schriven mendefinisikan evaluasi dalam 

buku Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical 

Guidelines karangan Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen sebagai 

―evaluation as judging the worth or merit of something‖.1 Pengertian 

evaluasi dalam pengertian Schriven tersebut menjelaskan bahwa evaluasi 

                                                 
1
 Jody L. Fitzpatrick, James R. Sanders, dan Blaine R. Worthen, Program 

Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines (Boston: Pearson 

Education, 2004), h. 5.  
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merupakan kegiatan penilaian atau pemberian keputusan terhadap 

kelayakan atau manfaat sesuatu. 

Pendapat Harris yang dikutip Sudjana menjelaskan bahwa 

evaluation is the systematic process of judging the worth desirability, 

effectiveness, or adequacy of something according to definitve criteria and 

purposes. The judgment is based upon a careful comparasion of 

observation data with criteria standards.2 Pengertian ini menjelaskan 

bahwa evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, 

tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan itu didasarkan atas 

perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan 

menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. 

Stufflebeam dan Shinkfield mengatakan evaluation is the 

systematic assessment of an object’s merit, worth, probity, feasibility, 

safety, significance, and/or equity.3 Pengertian ini menunjukkan bahwa 

evaluasi adalah penilaian sistematis atas suatu obyek mengenai manfaat, 

nilai, kejujuran, kelayakan, keselamatan, makna, dan atau keadilan. 

Pada karya lain, yaitu buku Evaluation Models: Viewpoints on 

Educational and Human Services Evaluation, Madaus, Kellaghan, dan 

Sttuflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai ―a study designed and 

                                                 
2 

Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan 

Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hh.18-19. 
3
 Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, Evaluation Theory, Models, & 

Applications. (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), h. 13. 
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conducted to assist some audience to assess an object‘s merit and worth.‖4 

Makna evaluasi adalah sebuah studi yang didesain dan dilaksanakan untuk 

membantu audiens untuk menilai manfaat dan kelayakan sebuah objek. 

Sementara Fitzpatrick dkk,5 mendefinisikan evaluasi adalah 

mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengaplikasikan standar kriteria 

untuk menilai apakah objek-objek yang dievaluasi telah memenuhi standar 

kelayakan sehubungan dengan kriteria tersebut. Selanjutnya Maclcolm dan 

Provus dalam Tayibnapis mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa 

yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih.6 

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Owen bahwa Evaluasi sebagai 

suatu proses yang sistematis untuk menentukan kelayakan sebuah program. 

Dia menulis: evaluation as the judgement of worth of a program.7 Owen 

juga mengungkap definisi kedua yang menyebut: evaluation as the 

production of knowledge based on systematic enquiry to assist decision-

making about a program.8 Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu 

menunjuk makna atau mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu 

proses untuk mengumpulkan sejumlah pengetahuan atau informasi secara 

                                                 
4
 Madaus, Kellaghan, dan Stufflebeam, Evaluation Models: Viewpoints on 

Educational and Human Services Evaluation  (New York:Kluwer Academic Publishers, 

2002), h. 35. 
5 

Jody L. Fitzpatrick, et al., Program Evaluation: Alternative Approaches and 

Practical Guidelines, edisi ketiga (Boston: Pearson Education, Inc, 2004), h. 5. 
6
 Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk 

Program Pendidikan dan Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 3. 
7
 John M. Owen, Program Evaluation: Forms and Approaches (Australia: Midland 

Typesetters, 2006), h.18. 
8
 Ibid. 
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sistematis untuk membantu menentukan keputusan terhadap 

keberlangsungan sebuah program. 

Beberapa pengertian evaluasi di atas menegaskan bahwa pengertian 

evaluasi secara umum adalah proses pengumpulan informasi untuk menilai 

suatu objek, terutama tentang kelayakan dan manfaatnya, berdasarkan 

kriteria yang ditentukan untuk mengambil keputusan tentang objek 

tersebut. 

Untuk term ―program‖, terdapat beberapa pengertian, yaitu (a) 

program adalah rencana, dan (b) program merupakan kegiatan yang 

direncanakan dengan seksama.9 Kedua pengertian ini kerap digunakan 

dalam berbagai literatur penting yang sering menjadi rujukan. 

Lebih lanjut, program dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang dicoba 

lakukan seseorang atau lembaga dengan harapan akan mendatangkan hasil 

atau pengaruh. Program dapat didefinisikan sebagai unit kegiatan yang 

merupakan implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses 

yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang. Menurut Arikunto, ada tiga pengertian yang 

perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: (1) realisasi atau 

implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu yang relatif lama, 

bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan (3) terjadi 

                                                 
9
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: BUMI AKSARA, 

2013), h. 325. 
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dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.10 Melakukan 

evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.11 

Dengan demikian pelaksanaan program dilakukan dalam kurun 

waktu yang berkesinambungan karena hal tersebut berkaitan dengan 

pelaksanaan suatu kebijakan dan tentu dalam pelaksanaannya pula 

melibatkan sekelompok orang.  

Chen memberikan pengertian lugas tentang evaluasi program 

sebagai berikut: 

Program evaluation is defined as the application of evaluation 
approaches, techniques, and knowledge to sistematically assess 

and improve the planning, implementation, and effectiveness of  
programs.12 

Definisi Chen tersebut menjelaskan bahwa evaluasi program 

merupakan kegiatan menerapkan berbagai pendekatan, teknik, dan 

pengetahuan evaluasi untuk memberikan penilaian secara sistematis dan 

berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi, dan 

efektifitas sebuah program. 

Menurut Sudjana, evaluasi program adalah kegiatan sistematis 

untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data 

                                                 
10

 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan, Pedoman Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4. 
11

 Arikunto, op.cit.,h. 325. 
12

 Huey-Tsyh Chen, Practical Program Evaluation: Assessing and Improving 

Planning, Implementation, and Effectiveness (California: SAGE Publications, 2005), h.3. 
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sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.13 Dengan demikian 

evaluasi program merupakan suatu proses yang mengacu pada pencapaian 

tujuan atau membandingkan apa yang telah dicapai oleh program dengan 

apa yang seharusnya dicapai sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Adapun Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (National Study 

Committee on Evaluation) dari UCLA, sebagaimana dikutip Widoyoko, 

menyatakan bahwa: 

Evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, 
selecting appropriate information, and collecting and analyzing 
information in order to report summary data useful to decision 

makers in selecting among alternatives.14 

Definisi tersebut menggarisbawahi bahwa evaluasi merupakan 

suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

serta penyusunan program selanjutnya. Selanjutnya Brinkerhoff 

menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan 

sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai.15 Ini memberi arti bahwa 

evaluasi program mengkaji program-program untuk menentukan nilai dan 

membuat rekomendasi untuk perbaikan dan keberhasilan program 

(terutama dalam konteks pendidikan).  

                                                 
13

 Djuju Sudjana, op. cit., h. 21. 
14

 S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi 

Pendidik dan Calon Pendidik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.4. 
15

 Ibid. 
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Selanjutnya Purwanto dan Suparman menjelaskan bahwa evaluasi 

program adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan 

informasi yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang 

program.16 Selanjutnya, Purwanto dan Suparman mengakui bahwa konsep 

evaluasi program (sebagaimana di atas) didefinisikan oleh berbagai ahli 

atas dasar latar belakang filosofis masing-masing. Secara mendasar 

evaluasi dipandang oleh para ahli dari segi ontologi, epistemologi, dan 

metodologi. Selanjutnya dikemukakan tiga definisi yang dikemukakan oleh 

Departemen Pendidikan Negara Bagian Kalifornia, Cronbach, dan Suppes 

serta A Join Committee on Standars for Evaluation yang dikenal lebih luas. 

Purwanto dan Suparman menulis hal ini sebagai berikut: 

Evaluasi adalah proses menentukan nilai atau efektifitas suatu 
kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan (Departemen 

Pendidikan Negara Bagian California). Evaluasi adalah suatu 
proses di mana data yang relevan dikumpulkan dan 

ditransformasikan menjadi informasi bagi pembuatan keputusan 
(Cronbach dan Suppes, 1969). Evaluasi adalah suatu pemeriksaan 
(penyelidikan yang sistematis tentang manfaat atau kegunaan dari 

sesuatu berdasarkan standar tertentu. Definisi ini dikembangkan 
oleh sebuah Komite Evaluasi (A Joint Committee on Standars for 
Evaluation). 17 

Berdasarkan beberapa definisi evaluasi program di atas, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan sistematis 

mengumpulkan informasi, menganalisis, dan memberikan nilai 

                                                 
16

 Purwanto dan Atwi Suparman, Evaluasi Program Diklat (Jakarta: STIA-LAN 

Press, 1999), h. 9. 
17

 Ibid.,h. 8.  
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berdasarkan kriteria atau standar yang ditetapkan untuk pengambilan 

keputusan. Berdasarkan batasan evaluasi ini, dipahami bahwa kegiatan 

evaluasi mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) kegiatan secara 

sistematis, (2) berdasarkan kriteria atau standar, dan (3) pengambilan 

keputusan. 

Untuk lebih lanjut, titik tekan prosedur dan tujuan evaluasi dari 

beberapa konsep evaluasi program yang dikemukakan oleh para pakar di 

atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Konsep Paradigmatik Terkait Prosedur dan Tujuan Evaluasi Program 

No Pakar Evaluasi Prosedur/  

Kegiatan Evaluasi 

Tujuan Evaluasi 

1. Stufflebeam dan 
Shrinkfield 

1.Adanya kegiatan 
secara sistematis 

1. Memberikan 
informasi yang 
relevan kepada 

pembuat keputusan  

2. Harris, 
Fitzpatrick, dan 

Joint Committee 
on Standard for 
Evaluation-

California 

2. Berdasarkan kriteria 
atau standar baku 

2. Menetapkan 
efektifitas atau 

kecocokan sebuah 
program dengan 
menggunakan 

standar tertentu yang 
telah dibakukan 

3. Purwanto dan 

Suparman 

3.Adanya penerapan 

prosedur ilmiah 

3. Memberikan 

informasi yang valid 
dan reliabel tentang 
sebuah program 

4. Cronbach dan 
Suppes 

4.Upaya pengumpulan 
informasi yang valid 

4. Memberikan 
informasi bagi 
pembuat keputusan 

5. Madaus, 

Kallaghan, dan 
Sttuflebeam 

5. Adanya upaya 

pengujian terhadap 
program  

5. Membantu audiens 

atau publik dalam 
menilai manfaat atau 
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No Pakar Evaluasi Prosedur/  
Kegiatan Evaluasi 

Tujuan Evaluasi 

kelayakan suatu 

objek (program) 

6. Fitzpatrick, 
Sanders, Worthen, 

dan Departemen 
Pendidikan Negara 

Bagian Kalifornia 

6.Adanya proses 
penentuan nilai atau 

efektifitas kegiatan 

6.Proses menentukan 
kebaikan, kegunaan, 

dan kepentingan 

7. Schriven, 
Brinkerhoff, dan 
Widoyoko 

7. Melakukan 
pengumpulan dan 
penggabungan data 

kinerja dengan satu 
set skala kriteria 

yang diberi bobot 

7. Bertujuan untuk 
pengambilan atau 
pembuatan 

keputusan 
(judgement) 

 

Selanjutnya, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai landasan 

berpijak dalam menilai suatu program dan memutuskan apakah program 

tersebut dapat diteruskan, dihentikan atau diperbaiki, diterima atau ditolak. 

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperlihatkan 

hubungan antara perencanaan program dan pengembangan program, disisi 

lain evaluasi juga untuk menemukan apakah dan bagaimanakah sebaiknya 

tujuan program dipenuhi, menentukan alasan kesuksesan dan kegagalan, 

menemukan prinsip utama sebuah kesuksesan program dan meningkatkan 

efektifitas program. 

Evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai oleh 

program dengan apa yang seharusnya dicapai sesuai standar atau kriteria 

yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi sebagai alat 

kontrol suatu program untuk mengukur bagaimana pencapaian tujuan 
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program termasuk implikasi-implikasinya. Hal yang umum terjadi pada 

evaluasi program adalah bagaimana meningkatkan suatu program dan 

bukan untuk membuktikan program. Alur pengkajian evaluasi dapat 

menyerupai sebuah penelitian ilmiah. 

 

B. Model-model Evaluasi Program 

Dalam melaksanakan evaluasi, terdapat berbagai model riset 

evaluasi yang dikemukakan oleh para pakar penelitian evaluasi. Para ahli 

menyusun model-model evaluasi yang dipakai sebagai pedoman untuk 

melakukan evaluasi suatu program secara sistematik, dan setiap model 

memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi 

perbedaan model pendekatan evaluasi di antaranya adalah perbedaan 

filosofi dan ideologi, serta metodologi penelitian yang digunakan. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, tidak satu pun model 

yang paling baik di antara model-model yang ada. Setiap model memiliki 

keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Selanjutnya Sukardi, mengklasifikasikan enam model evaluasi 

yaitu: (1) Goal Oriented Model atau Model Tyler, (2) Model Evaluasi 

Berorientasi pada Keputusan, (3) Model Penilaian Transaksional, (4) Goal 

Free Evaluation Model, (5) Advisory Evaluation Model, dan (6) Model 

Evaluasi Sumatif dan Formatif.18 Sementara Kaufman dan Thomas yang 

dikutip Arikunto menyebutkan bahwa secara umum ada delapan model 

evaluasi, yaitu: (1) Goal Oriented Evaluation Model yang dikembangkan 

                                                 
18

 Ibid, h. 34-35. 
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oleh Ralp Tyler, (2) Goal Free Evaluation Model yang dikembangkan oleh 

Michael Scriven, (3) Formative-Sumative evaluation Model yang 

dikembangkan oleh Michael Sriven, (4) Countenance Evaluation Model 

yang dikembangkan oleh Stake, (5) Responsive Evalution Model, (6) CSE-

UCLA Evaluation Model, (7) CIPP Evaluation Model yang dikembangkan 

oleh D.L Stufflebeam, dan (8) Discrepancy Model yang dikembangkan 

oleh Provus.19 

Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas model-model evaluasi 

program tersebut: 

1. Model Evaluasi Berorientasi Tujuan 

Model evaluasi berorientasi tujuan atau ―Goal Oriented Evaluation 

Model‖ dikembangkan oleh Tyler. Model ini merupakan model yang 

paling awal muncul dibanding model yang lain. Objek pengamatan pada 

model ini adalah tujuan program yang sudah ditetapkan jauh sebelum 

program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus 

menerus, mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam 

proses pelaksanaan program. 20  

Model evaluasi berbasis tujuan ini dilaksanakan melalui proses: (1) 

mengidentifikasi tujuan, (2) merumuskan tujuan menjadi indikator-

indikator, (3) mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring 

data, (4) memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan, (5) 

menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-indikator 

                                                 
19 

Arikunto dan Jabar, op. cit., hh. 40-41. 
20

 Ibid., hh. 41. 
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program, (6) menyimpulkan apakah tujuan tercapai, tercapai sebagain, atau 

tidak tercapai, dan (7) mengambil keputusan mengenai program, 

pemanfaatan hasil program.21 

Keunggulan dari evaluasi program berbasis tujuan adalah: (a) 

Demokratis, di mana tujuan, layanan atau intervensi program merupakan 

hasil keputusan formal dari lembaga negara yang dipilih secara 

demokratis; (b) Imparsial, yakni: evaluasi merupakan bagian dari riset 

sosial yang bersifat imparsial tidak memihak; (c) sederhana, dalam arti 

proses merancang dan melaksanakannya mudah, biayanya murah, dan 

waktunya singkat. Namun, di samping itu, terdapat kelemahan dalam 

model evaluasi program ini, antara lain: (a) Tidak mudah untuk memahami 

tujuan program karena sering tidak tegas, ambigu, terpisah dan 

bertentangan satu sama lain menjadi sebab kekeliruan evaluator dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis tujuan program. (b) Suatu tujuan 

berkaitan dengan ketidakpastian masa depan. Ketika program 

dilaksanakan, keadaan sudah berubah, tujuan sudah sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman. (c) Efek samping dari tujuan program, baik efek 

positif maupun negatif. Jika evaluator hanya mengukur tujuan program 

maka efek sampingan tidak akan terdeteksi.22 Menurut Zainal Arifin,23 

kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan 

                                                 
21

 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2012), hh. 81-83. 
22

 Ibid., h. 83. 
23

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 75. 
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dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program 

pembelajaran. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses 

evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. 

 

2. Model Evaluasi Bebas Tujuan  

Model evaluasi bebas tujuan disebut juga ―Goal Free Evaluation 

Model‖ ini dikembangkan oleh Scriven yang merupakan kebalikan dari 

model Tyler. Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu 

memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Hal utama yang perlu 

diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, 

dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik 

hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang 

sebetulnya memang tidak diharapkan).24  

Model evaluasi program ini menghendaki evaluator seharusnya 

tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Evaluator 

melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh sesungguhnya dari 

pelaksanaan program. Pengaruh program yang sesungguhnya mungkin 

berbeda atau lebih banyak atau lebih luas dari tujuan program. Seorang 

evaluator yang sudah mengetahui tujuan program sebelum melakukan 

evaluasi akan terkooptasi oleh tujuan dan akan tidak memerhatikan 

pengaruh program di luar tujuan tersebut. Pengaruh suatu program dapat 

                                                 
24

 Arikunto dan Jabar, op. cit., hh. 41. 
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berupa: pengaruh sampingan yang negatif, pengaruh positif yang 

ditetapkan oleh tujuan program, dan pengaruh sampingan positif.25 

Kelebihan dari model evaluasi ini di antaranya adalah pengaruh 

konsep tersebut pada masyarakat bahwa tanpa mengetahui tujuan dari 

kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai (evaluator) bisa melakukan 

evaluasi. Kelebihan lain dengan munculnya model bebas tujuan yang 

diajukan Scriven adalah mendorong pertimbangan setiap kemungkinan 

pengaruh, tidak saja direncanakan, tetapi juga dapat diperhatikan pengaruh 

sampingan lain yang muncul dari suatu produk.26 

 

3. Model Evaluasi Formatif-Sumatif 

Model lain yang dikembangkan oleh Scriven yaitu model evaluasi 

formatif-sumatif (formative-sumative evaluation model). Model ini 

menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu 

evaluasi dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi 

formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi 

sumatif). 

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih 

dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa 

jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus 

mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal 

                                                 
25

 Wirawan, op.cit., h. 84. 
26

 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 62. 
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yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini 

dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian 

tujuan program.27 Lebih rinci Wirawan menyebutkan tujuan evaluasi 

formatif adalah untuk: (a) mengukur hasil pelaksanaan program secara 

periodik, (b) mengukur apakah klien/partisipan bergerak ke arah tujuan 

yang direncanakan, (c) mengukur apakah sumber telah dipergunakan 

sesuai dengan rencana, (d) menentukan koreksi apa yang harus dilakukan 

jika terjadi penyimpangan, (e) memberikan balikan.28 

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari 

evaluasi sumatif untuk mengukur ketercapaian program.29 Evaluasi ini 

mengukur kinerja objek evaluasi. Indikator-indikator yang dievaluasi 

adalah: (a) hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program, (b) 

persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program, (c) cost 

effectiveness, cost efficiency, dan cost benefit, (d) sukses keseluruhan 

program, (e) ketercapaian tujuan umum dan tujuan khusus program, (f) 

manfaat yang diperoleh klien dalam program, (g) komponen yang paling 

efektif dalam program, (h) keluaran yang tidak diantisipasi dari program, 

(i) mengomunikasikan hasil temuan kepada para pemangku kepentingan, 

dan (j) mengambil keputusan apakah program harus dihenitikan, 

dikembangkan, atau dilaksanakan di tempat lain.30 

 

                                                 
27

 Arikunto dan Jabar, op. cit., hh. 42. 
28

 Wirawan, op.cit., h. 87-89. 
29

 Arikunto dan Jabar, op. cit., hh. 43. 
30

 Wirawan, op.cit., h. 89. 



16 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

4. Model Evaluasi Countenance  

Model ini juga disebut ―Countenance Evaluation Model‖ 

dikembangkan oleh Stake. Model Stake menekankan pada adanya 

pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi (description) dan pertimbangan 

(judgements), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi 

program, yaitu antesenden (antecendents/context), transaksi 

(transaction/process), dan keluaran (output-outcome). Oleh Stake, model 

evaluasi yang diajukan dalam bentuk diagram, menggambarkan deskripsi 

dan tahapan sebagai berikut:31 

 

 

 

Gambar 2. 1 Evaluasi Model Stake 

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek 

atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator 

harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu antesenden/konteks, 

transaksi/proses, dan outcome/hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang 

digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-

langkah yang terjadi selama proses evaluasi. 

Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua 

hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi, yaitu 

apa maksud/tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan/akibat, 

                                                 
31

 Arikunto dan Jabar, op.cit., h. 43. Lihat juga, Arifin, op.cit., hh. 76-77. 
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atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. 

Selanjutnya, evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan 

langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada 

standar. 

Ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, 

mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu: (1) 

membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang 

terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama; (2) 

membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang 

diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada yang 

akan dicapai.32 

 

5. Model Evaluasi CSE-UCLA 

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE 

merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, di lain sisi 

UCLA merupakan singkatan dari Universicy of California in Los Angeles. 

Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan 

dalam evaluasi, yaitu: perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, 

dan dampak. Fernandes memberikan penjelasan tentang model CSE-

UCLA menjadi empat tahap, yaitu (1) needs assessment, (2) program 

planning, (3) formative evaluation, dan (4) summative evaluation.33 

                                                 
32

 Arikunto dan Jabar, op. cit., h. 43-44. 
33

 Ibid., h. 43-44. 
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Gambar 2. 2 Evaluasi Model CSE-UCLA 
CSE Model: Needs Assessment. Dalam tahap ini evaluator 

memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Pertanyaan yang diajukan, 

yaitu: 

a) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan 

keberadayaan program? 

b) Kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya 

pelaksanaan program ini? 

c) Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui 

program ini? 

CSE Model: Program Planning. Dalam tahap kedua dari CSE 

model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan 

pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan program BPM 

dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran 

telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi dalam tahap 

ini tidak lepas dari tahap tujuan yang telah dirumuskan. 

Needs 

Assessment 

Program 

Planning 

Formative 
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CSE Model: Formative Evaluation. Dalam tahap ketiga ini 

evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan 

demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena 

harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang 

program. 

CSE Model: Summative Evaluation. Dalam tahap keempat ini, para 

evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan 

dampak dari program. Melalui evaluasi summative ini, diharapkan dapat 

diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, 

dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.34 

 

6. Model Evaluasi Discrepancy  

Model ini dikembangkan oleh Provus. Discrepancy merupakan 

model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam 

pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.35  

Konsep evaluasi model diskrepansi sama dengan konsep goal 

based evaluation model yang dikemukakan oleh Tyler di atas. Evaluasi 

model disecrepancy memerlukan enam langkah untuk melaksanakannya, 

yaitu: (a) mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang 

mengspesifikasi karakteristik-karakteristik implementasi ideal dari evaluan 

(objek evaluasi); (b) merencanakan evaluasi dengan menggunakan model 

                                                 
34

 Ibid, h. 44-45. 
35

 Ibid, h. 48. 
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evaluasi diskrepansi; menentukan informasi yang diperlukan untuk 

membandingkan implementasi yang sesungguhnya dengan standar yang 

mendefinisikan kinerja objek evaluasi; (c) menjaring kinerja objek evaluasi 

yang meliputi pelaksanaan program, hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif; 

(d) mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan (discrepancies) antara 

standar-standar dengan pelaksanaan dengan hasil-hasil pelaksanaan objek 

evaluasi yang sesungguhnya dan menentukan rasio ketimpangan; (e) 

menentukan penyebab ketimpangan antara standar dengan kinerja objek 

evaluasi, dan (f) menghilangkan ketimpangan dengan membuat perubahan-

perubahan terhadap implementasi objek evaluasi.36 

Ketimpangan-ketimpangan ditentukan melalui mempelajari tiga 

aspek dari program, yaitu: masukan, proses, dan keluaran pada tingkat-

tingkat pengembangan program (a) definisi program yang memfokuskan 

pada desain dan sifat daripada proyek, termasuk objektif, siswa, staf, 

aktivitas; (b) implementasi program; (c) proses program difokuskan pada 

tingkat formatif di mana objektif sedang dipakai; (d) produk program atau 

pertandingan final outcome dengan standar atau objektif.37 

 

7. Model Evaluasi CIPP 

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal 

dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP, pertama 

kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya 

                                                 
36

 Wirawan, op.cit., h.106 
37
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Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 21 

mengevaluasi ESEA (The Elementary and Secondary Education Act). 

Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa 

tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk 

memperbaiki. The CIPP approach is based on the view that the most 

important purpose of evaluation is not to prove, but to improve.38 

Model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam terdiri 

dari empat komponen evaluasi yaitu context (konteks), input (masukan), 

process (proses), dan product (hasil).  

Pertama, komponen evaluasi konteks (context evaluation) 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan (what 

needs to be done); mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan 

yang mendasari disusunnya suatu program.39 Arikunto menjelaskan bahwa, 

evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci 

lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang 

dilayani, dan tujuan proyek. Dalam hal ini Suharsimi memberikan contoh 

pengajuan pertanyaan dalam evaluasi konteks, yaitu: (1) kebutuhan apa 

saja yang belum terpenuhi oleh program? (2) tujuan pengembangan apakah 

yang belum tercapai oleh program? (3) tujuan pengembangan apakah yang 

dapat membantu mnegembangkan masyarakat? (4) tujuan-tujuan manakah 

yang paling mudah dicapai? 

Kedua, komponen evaluasi masukan (input evaluation) bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan (what should be 

                                                 
38

 Widoyoko, op.cit., h. 181. 
39

 Wirawan, op.cit., h. 92. 
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done?). Evaluasi ini mengidentifikasi aset dan peluang untuk membantu 

pengambil keputusan dan kelompok pemakai mengidentifikasi dan menilai 

tujuan, prioritas-prioritas, dan manfaat dari program.40 Menurut 

Stufflebeam sebagaimana yang dikutip Arikunto, mengungkapkan bahwa 

pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan 

masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. 

Ketiga, komponen evaluasi proses (process evaluation) berupaya 

menjawab pertanyaan apakah program sedang dilaksanakan (is it being 

done?). Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk 

membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian kelompok 

pemakai menilai program dan menginterpretasikan manfaat.41 Menurut 

Arikunto, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada ―apa‖ (what) 

kegiatan yang dilakukan dalam program, ―siapa‖ (who) orang yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab program, ―kapan‖ (when) kegiatan 

akan selesai.42  

Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh 

kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk 

proses, yaitu: Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Apakah 

staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani 

kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan? 

Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara 

                                                 
40

 Ibid., h. 93. 
41

 Ibid., h. 94. 
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 Arikunto dan Jabar, op. cit., h. 47. 
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maksimal? Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama 

pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?43 

Keempat, komponen evaluasi hasil (product evaluation) berupaya 

menjawab pertanyaan apakah program berhasil (did it succed?). Evaluasi 

ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik 

yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang.44 Dengan demikian, evaluasi produk merupakan penilaian 

yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu 

program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada 

tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau 

memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat 

dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan. 

Keempat komponen di atas merupakan satu rangkaian yang utuh 

(sebagai sebuah sistem), meskipun dalam pelaksanaannya seorang 

evaluator dapat saja hanya melakukan satu jenis, atau kombinasi dua atau 

tiga jenis evaluasi tersebut45 yang dikenal evaluasi formatif dan sumatif 

dalam model evaluasi CIPP. Dalam evaluasi formatif CIPP berupaya 

mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? Bagaimana 

melakukannya? Apakah hal tersebut sedang dilakukan? Apakah berhasil. 

Hal yang perlu digarisbawahi bahwa evaluasi sumatif CIPP berupaya 

mendapatkan tambahan informasi untuk menjawab pertanyaan: apakah 

kebutuhan yang penting ditangani dengan baik? Apakah upaya dipandu 
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 Ibid. 
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 Wirawan, op.cit., h. 94. 
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oleh suatu rencana dan anggaran yang dapat dipertahankan? Apakah desain 

layanan dilaksanakan secara lengkap dan dimodifikasi jika diperlukan? 

Apakah upaya yang dilakukan sukses?46 

 

8. Model Evaluasi CIPPO 

Model evaluasi CIPPO ini sesungguhnya merupakan 

pengembangan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh 

Stufflebeam. Seorang ahli evaluasi dari University of Washington bernama 

Gilbert Sax (1980) memberikan arahan kepada evaluator tentang 

bagaimana mempelajari tiap-tiap komponen yang ada dalam setiap 

program yang dievaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 

Pemikiran Sax tersebut tampaknya menginspirasi lahirnya model evaluasi 

baru sebagai pengembangan model CIPP Stufflebeam. Model ini sekarang 

disempurnakan dengan satu komponen O, merupakan singkatan dari 

outcome sehingga menjadi model CIPPO (Context, Input, Process, 

Product, dan Outcome).47  

Model CIPPO merupakan model yang komprehensif dan banyak 

dipakai dalam melakukan evaluasi program. Perbandingannya, jika model 

CIPP hanya berhenti pada mengukur output (product), di lain sisi model 

CIPPO sampai pada implementasi dari product tersebut yakni outcome; 

dampak dan pengaruhnya. Sebagai contoh, jika output product hanya 

berhenti pada lulusan, maka outcome sampai pada bagaimana kiprah 
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lulusan tersebut di masyarakat atau di pendidikan lanjutannya. Atau untuk 

product pabrik, bukan hanya mengandalkan kualitas barang, tetapi pada 

kepuasan pemakai atau konsumen.48 

Dari perspektif konseptual, penambahan ‗komponen O‘ dalam 

model CIPPO (sebagai pengembangan model CIPP), menunjukkan model 

CIPPO tersebut termasuk evaluasi sumatif, karena dilakukan setelah suatu 

program selesai dilaksanakan (ex-post). Karena sifatnya hanya dapat 

dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan, maka dari perspektif 

manajemen, hasil dari evaluasi outcome dapat digunakan sebagai bahan 

penyempurnaan program mendatang, namun sebatas pada tingkat program 

yang dievaluasi.  

Masing-masing model yang telah disebutkan di atas memiliki titik 

tekan, kelebihan, dan kekurangannya. Hal ini dapat terlihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 2. 2 Perbandingan Model-model Evaluasi 

No Model Evaluasi Pakar Titik Tekan Kelebihan Kekurangan 

1. Model Evaluasi 

Berorientasi 

Tujuan (Goal 

Oriented 

Evaluation 

Model) 

Tyler Seberapa jauh 

tujuan program 

sudah 

terlaksana di 

dalam proses 

pelaksanaan 

program 

1.Demokratis 

2.Sederhana 

1.Tujuan sulit 

dipahami 

2. Tujuan tidak 

sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan 

3. Efek sampingan 

tidak teridentifikasi 

2. Model Evaluasi 

Bebas Tujuan 

(Goal Free 

Evaluation 

Model) 

Michael 

Scriven 

Bertolak dari 

tampilan-

tampilan dan 

pengaruh-

pengaruh 

sampingan yang 

1.Evaluator dapat 

melakukan 

evaluasi tanpa 

mengetahui 

tujuan 

2.Mempertimban

Evaluator dapat 

melakukan 

evaluasi secara 

melebar tanpa 

mengetahui tujuan 

sebelumnya 

                                                 
48

 Ibid. 
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No Model Evaluasi Pakar Titik Tekan Kelebihan Kekurangan 

muncul dari 

pelaksanaan 

program 

gkan pengaruh 

sampingan dari 

suatu produk 

3. Model Evaluasi 

Formatif-

Sumatif 

Michael 

Scriven 

Adanya tahapan 

dan lingkup 

objek yang 

dievaluasi 

1.Mengidentifika

si hambatan saat 

program berjalan 

2. Mampu 

mengukur 

ketercapaian 

program ketika 

sudah berakhir 

Tidak memandang 

sebuah program 

sebagai sebuah 

sistem padu 

4. Evaluasi Model 

Countenance 

(Countenance 

Evaluation 

Model) 

Stake 1. Adanya 

deskripsi 

(descrip-tion) 

2. Adanya 

pertimbangan 

(judgements) 

Adanya tahapan 

kegiatan evaluasi 

secara sistematis 

(antesenden, 

transaksi, dan 

keluaran) 

Evaluator harus 

melakukan 2 (dua) 

kegiatan 

perbandingan, 

yaitu 

membandingkan 

kondisi hasil 

evaluasi dan 

membandingkan 

kondisi hasil 

pelaksanaan 

program 

5. Model Evaluasi 

CSE-UCLA 

Alkin Adanya 4 

tahapan (needs 

assessment, 

program 

planning, 

formative 

evaluation, dan 

summative 

evaluation) 

Adanya tahapan 

kegiatan evaluasi 

secara sistematis 

yang diawali 

dengan 

melakukan 

analisis 

kebutuhan 

(adanya format 

evaluasi yang 

komprehensif 

pada setiap 

tahapan evaluasi) 

Tidak memandang 

sebuah program 

sebagai sebuah 

sistem padu 

6. Model Evaluasi 

Discrepancy 

Provus Adanya 

kesenjangan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

evaluator dapat 

segera 

mengidentifikasi 

ketimpangan 

(discrepancy) 

dengan 

Tidak memandang 

sebuah program 

sebagai sebuah 

sistem padu 
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No Model Evaluasi Pakar Titik Tekan Kelebihan Kekurangan 

mempelajari tiga 

aspek dari 

program, yaitu 

proses, masukan, 

dan keluaran 

7. Model Evaluasi 

CIPP dan 

CIPPO 

Stuffle 

Beam 

dan 

Gilbert 

Sax 

Memandang 

sebuah program 

sebagai sebuah 

sistem padu 

Lebih 

komprehensif, 

yaitu tidak hanya 

pada hasil 

semata, tetapi 

mencakup 

konteks, input, 

proses, produk, 

bahkan outcome 

1. Terkesan 

topdown dengan 

sifat manajerial 

dalam 

pendekatnnya 

2. Tujuan formal 

mungkin akan 

kurang penting 

dibanding tujuan 

sekundernya atau 

tujuan laten 

(tersembunyi) 

ketika situasi 

berubah  

 

Tabel di atas memperlihatkan beberapa hal berikut, yaitu pertama, 

Model Evaluasi Berorientasi Tujuan (Goal Oriented Evaluation Model), 

titik tekannya adalah seberapa jauh tujuan program sudah terlaksana di 

dalam proses pelaksanaan program. Kelebihannya model evaluasi ini pada 

caranya yang sederhana. Namun, seringkali tujuan sulit dipahami, dan 

kadang tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan ketika program itu telah 

selesai dilakukan, di samping efek sampingan yang ditimbulkan tidak 

teridentifikasi dengan model evaluasi ini. Kedua, Model Evaluasi Bebas 

Tujuan (Goal Free Evaluation Model) bertolak dari tampilan-tampilan dan 

pengaruh-pengaruh sampingan yang muncul dari pelaksanaan program. 

Model evaluasi ini walaupun lepas dari tujuan, bukan berarti tidak sama 

sekali memperhatikan tujuan program. Ketiga, model formatif-sumatif, 
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menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu 

evaluasi dilakukan pada waktu program masih berjalan (formatif) yang 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat 

berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dan evaluasi ketika 

program sudah selesai atau berakhir (sumatif) yang bertujuan untuk 

mengukur ketercapaian program. Keempat, Evaluasi Model Countenance 

(Countenance Evaluation Model) atau model Stake menekankan pada 

adanya deskripsi (description) dan pertimbangan (judgements), serta 

tahapan dalam evaluasi program, yaitu antesenden (antecendents), 

transaksi (transaction), dan keluaran (output-outcome).  

Kelima, Evaluasi Model CSE-UCLA menekankan adanya empat 

tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu: (1) needs assessment, (2) 

Program Planning, (3) formative evaluation, dan (4) Summative 

evaluation. Keenam, model discrepancy menekankan pada kesenjangan di 

dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh 

evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. 

Ketujuh, model CIPP dan CIPPO memandang sebuah program sebagai 

sebuah sistem utuh/padu, Oleh karena itu, evaluasi dilakukan harus 

menganalisis lima komponen program (konteks, input, proses, produk, dan 

dampak/outcome) secara sistematis dan komprehensif.  
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Bab II 

IMPLEMENTASI EVALUASI PROGRAM 

PENINGKATAN KUALIFIKASI S1 MELALUI DMS 

KEMENTERIAN AGAMA RI DI PROVINSI NTB, 

NTT, DAN BALI 

 

Memasuki era globalisasi, abad informasi, dan teknologi, yang 

terbayang dalam pikiran bersama adalah aspek kesiapan bangsa Indonesia 

pada era tersebut. Terlebih sejak tahun 2015, memasuki fase ―Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA)‖, bangsa ini tertantang untuk dapat menapakinya 

secara mulus, benar, dan dalam kerangka kerja yang fairplay. Namun, 

kegamangan demikian pantas muncul di permukaan, karena dilihat dari sisi 

sumber daya manusia Indonesia, seperti dalam penilaian Suyanto dan 

Abbas, bangsa ini masih pantas untuk disebut memprihatinkan.49 Lebih 

lanjut, dapat diungkap bahwa kini dunia pendidikan Indonesia mengalami 

kesuraman bahkan bisa disebut semakin carut-marut.50 

                                                 
49

 Suyanto dan M.S. Abbas, Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa 

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2004), h. 25.  
50

 Nurrahmah, Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia: Becermin dari 

Dompu Nusa Tenggara Barat (Mataram: Insan Madani Institute Mataram, 2014), h. 1. 
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Padahal era globalisasi berkerangka tulang persaingan bebas, 

berdarah daging kekuatan sumber daya manusia, dan rohnya adalah mutu 

pada berbagai aspek tatanan. Taruhannya adalah sejauh mana SDM bangsa 

Indonesia disiapkan untuk mengisi kerangka persaingan bebas antar negara 

tersebut. Untuk menjawab itu semua, mutu SDM mutlak harus 

dikembangkan, melalui pendidikan. Tanpa kekuatan mutu melalui 

pendidikan yang berkualitas (qualified education), bangsa Indonesia akan 

kalah bersaing dalam semua bidang kehidupan. 

Atas dasar itu, Tilaar menulis sebagai berikut: 

Era abad 21 adalah era ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa 
support ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu masyarakat akan 

tertinggal dari perubahan. Oleh sebab itu, negara-negara baik 
negara maju maupun negara berkembang, memberikan perhatian 
yang tinggi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan sains dan 

pengembangan teknologi.51 

Banyak pihak menyadari bahwa pendidikan mempunyai peranan 

yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Berbagai kajian di 

banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan 

tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh 

berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu 

memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika 

dikemukakan bahwa peningkatan mutu pendidikan, tampaknya masih 

                                                 
51

 H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik 

Transformatif untuk Indonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 51. 
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merupakan isu sentral beberapa tahun ke depan atau mungkin untuk 

selamanya.52  

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah 

Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sebagai prioritas dalam 

pembangunan nasional. Bahkan dalam masa krisis ekonomi sekalipun, 

pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun fokusnya dibatasi pada 

upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan.  

Agar pembangunan pendidikan dapat berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terdapat tiga syarat 

utama yang harus diperhatikan yaitu: sarana gedung, buku yang memadai 

dan berkualitas, serta guru dan tenaga kependidikan yang profesional.53 

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung 

dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok 

dan kehidupan setiap individu. Jika di bidang-bidang lain seperti ekonomi, 

pertanian dan perindustrian berperan menciptakan sarana dan prasarana 

bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan 

pembentukan manusia. Pendidikan menentukan model manusia yang akan 

dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam 

                                                 
52

 Robinson Situmorang, ―Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence (MI) 

untuk Pencapaian Kompetensi dalam Pembelajaran‖, dalam Mozaik Teknologi 

Pendidikan, eds. Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar (Jakarta: Kencana, 2008), 

h. 59. 
53

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 

3. 
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menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun 

watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa 

kehidupan suatu bangsa yang cerdas pula dan secara progresif akan 

membentuk kemandirian dan kreatifitas.54 

Pendidikan yang benar dan berkualitas adalah pendidikan yang 

dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan 

kemauan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali 

berbagai potensi dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan 

pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.55 Di lain sisi diakui 

bahwa konsepsi pendidikan yang berpacu pada kodrat filosofis dan 

historis, akan bermuara pada penyemaian karakter lokal bangsa. Penguatan 

karakter lokal pada praktik pendidikan, akan berujung pada kemajuan 

suatu bangsa.56 

Pendidikan sejatinya merupakan kegiatan menyiapkan masa depan 

suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi 

dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun 

internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Pada hakikatnya 

pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam 

bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan, melalui 

penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan 

                                                 
54

 Ibid., hh. 3-4. 
55

 Ibid., hh. 4-5.  
56

 Tim Kreatif LKM UNJ, Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat 

Terdidik Berbasis Budaya (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 10. 
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berlangsung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan 

fisik, sosial, dan psikologis. 

Bahkan, Miarso menggarisbawahi bahwa pendidikan pada 

hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak didik yang 

berakibat terjadinya perubahan pada diri pribadinya. Prinsip ini 

mengandung arti bahwa yang harus diutamakan adalah ―kegiatan belajar 

anak didik,‖ dan bukannya ―sesuatu yang diberikan kepada anak didik.‖ 

Hal ini bila dilaksanakan secara konsekuen, akan memengaruhi peranan 

guru, kurikulum, organisasi sekolah, jadwal, penilaian, dan lain-lain.57 

Sejalan dengan ide Miarso tersebut, idealnya dalam aktivitas 

pendidikan, terlibat interaksi antara pendidik dan peserta didik yang secara 

hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis ―untuk menjadi‖ (on 

becoming), yaitu pendidikan yang berjalan sesuai dengan standar proses 

pendidikan atau standar nasional pendidikan. Hal ini berarti standar proses 

pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal 

pada jenjang pendidikan tertentu, di mana pun lembaga pendidikan itu 

berada secara nasional.58 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

                                                 
57

 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 9. 
58

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 4. 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.59 Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah 

menetapkan tiga rencana strategis yaitu: pertama, perluasan dan 

peningkatan akses; kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; 

ketiga peningkatan tata kelola pendidikan, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan pendidikan.  

Mengingat peran guru yang begitu besar dalam proses 

pembelajaran, maka diperlukan guru yang profesional, kreatif, inovatif, 

mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, melek terhadap 

teknologi informasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. 

Tuntutan profesionalisme guru terus didengungkan oleh berbagai 

kalangan di masyarakat kita, termasuk kalangan guru sendiri melalui 

berbagai organisasi guru yang ada, di samping tuntutan perbaikan taraf 

hidup guru. Mereka berharap, untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan di Indonesia, diperlukan seorang guru yang profesional dalam 

mendidik siswa-siswinya di sekolah. Sejalan dengan tuntutan 

profesionalisme guru itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang tersebut guru diposisikan sebagai suatu 

profesi sebagaimana profesi dokter, hakim, jaksa, akuntan, dan profesi-

                                                 
59

 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimana? (Bandung: 

CV.Yrama Widya, 2008), h. 112. 
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profesi lain yang akan mendapat penghargaan sepadan sesuai dengan 

profesinya masing-masing. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005: Pasal 1. Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

pada jalur pendidikan formal.60 Guru mempunyai kedudukan sebagai 

tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang diangkat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Ayat [1]).61 Pengakuan 

kedudukan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksudkan di 

atas dibuktikan dengan sertifikasi pendidik (Pasal 2 Ayat [2]).62 

Sebagai profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi 

akademik yang disyaratkan bagi guru adalah guru harus mempunyai 

pendidikan sarjana atau diploma empat. Terkhusus bagi guru yang 

profesional dipersyaratkan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

Salah satu upaya merealisasikan amanat Undang-Undang No.14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No.19 

                                                 
60

 Ibid., h. 113. 
61

 Ibid., h. 116. 
62

 Ibid., h. 116. 
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tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk menjadikan jabatan 

guru sebagai jabatan profesional adalah dengan menyelenggarakan 

pendidikan profesi yang memungkinkan guru memiliki kompetensi utuh, 

sehingga diharapkan memiliki konstribusi pada peningkatan kualitas 

pendidikan. Kompetensi ini ditandai dengan perolehan sertifikat pendidik 

yang selanjutnya diikuti oleh penghargaan tunjangan profesi. Ketentuan ini 

berlaku bagi semua guru, termasuk guru MI dan guru PAI pada sekolah. 

Faktor tenaga kependidikan khususnya di pendidikan dasar masih 

banyak yang belum memiliki ijazah Stara Satu (S1). Oleh karena itu, 

Kementerian Agama RI memiliki upaya membantu para guru melalui 

program beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti 

perkuliahan di tempat yang ditentukan. Hingga pada tahun 2008 guru di 

lingkungan Kementerian Agama yang bertugas di MI, MTs, MA berjumlah 

524.543 orang. Dari jumlah tersebut guru MI dan PAI menempati 

peringkat pertama dari segi kuantitas. 

Kementerian Agama memiliki inovasi berupa pelaksanaan layanan 

pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-

tugas sehari-hari masing-masing guru. Direktorat Jenderal Pandidikan 

Islam Kementerian Agama RI mulai tahun akademik 2009/2010 

menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi akademik sarjana (S1) 

bagi guru MI dan guru PAI pada sekolah dengan menggunakan pendekatan 

DMS (selanjutnya disingkat DMS). Pada pelaksanaannya tentu saja banyak 

hal, baik kendala atau rintangan yang menghalangi suksesnya pelaksanaan 
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program tersebut. Meskipun tidak dipungkiri beberapa keberhasilan 

mengiringi pelaksanaannya. 

 

A. Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui Dual Mode System 

(DMS) : Sebuah Tinjauan Umum  

Program peningkatan kualifikasi S1 guru Madrasah Ibtidaiyah dan 

Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah suatu program 

penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus diperuntukkan bagi guru 

dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI. Program ini 

dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yang dalam 

proses perkuliahannya menggunakan pendekatan DMS melalui 

pengintegrasian sistem pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus) 

dan sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). 

Penyelenggaraan program ini berlandaskan pada amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI atau 

PAI pada sekolah) minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana 

(S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 

Agama Republik Indonesia mulai tahun akademik 2008/2009 

menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana 

(S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan 

pendekatan DMS. 



38 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

1. Tujuan dan Kompetensi Lulusan Program DMS 

Penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi S1 bagi guru MI 

dan PAI sekolah melalui DMS bertujuan untuk: 

a. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana 

pendidikan untuk guru MI dan guru PAI pada sekolah.  

b. Memberikan layanan peningkatan kualifikasi S1 guru MI dan guru 

PAI pada sekolah yang lulusan PGA (SLTA) dan D-2 sesuai tuntunan 

perundang-undangan. 

Adapun kompetensi lulusan program peningkatan kualifikasi 

akademik sarjana (S1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah dengan 

menggunakan pendekatan DMS sesungguhnya mengarahkan lulusannya 

untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

 

2. Kurikulum Program DMS 

Struktur kurikulum program strata 1 (S-1) PGMI dan guru PAI di 

sekolah dengan menggunakan pendekatan DMS terdiri dari kelompok mata 

kuilah dasar, mata kuliah utama, dan mata kuliah lainnya, dengan jumlah 

keseluruhan SKS yang harus ditempuh antara 144-150 SKS.  

Berkaitan dengan beban studi yang menggunakan sistem satuan 

kredit semester (SKS) dan lama program yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa disesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa 

dengan mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2000, 

seperti digambarkan pada tabel berikut. 
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Tabel 2. 3 Beban Studi dan Lama Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

Latar belakang 

pendidikan 
Beban studi (SKS) Lama Program 

SLTA 144-160 8-10 semester 

D-1 kependidikan 110-120 6-8 semester 

D-2 kependidikan 70-80 4-6 semester 

D-3 kependidikan 40-50 2-4 semester 

 

3. Sistem Konversi SKS 

Sistem konversi dalam penyelenggaraan program ini dimaksudkan 

untuk memperhitungkan dan memberikan penghargaan terhadap entry 

behavior setiap mahasiswa secara wajar menurut kaedah akademik. Latar 

belakang pendidikan, penilaian hasil-hasil belajar melalui pengalaman 

sebagai guru, pelatihan profesional yang diikuti, prestasi akademik dan 

lainnya, masa pengabdian, seyogyanya dapat diperhitungkan sebagai 

perolehan satuan kredit semester (SKS) setelah dilakukan penyetaraan 

dengan beberapa mata kuliah dengan SKS tertentu.  

Mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia 

Nomor 234/U/2000, maka PTAIN (LPTK) penyelenggara seyogyanya 

dapat melakukan konversi beban studi (SKS) yang harus ditempuh 

mahasiswa misalnya dengan aspek-aspek kinerja dan prestasi mengajar 

guru, pelatihan profesional, dan masa kerja yang dimiliki sebelum 

mengikuti Program S-1 Pendidikan Khusus bagi Guru dalam Jabatan. Hal 

tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja guru 
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yang bisa menjadi ―credit learning‖ dalam penyelesaian program 

peningkatan kualifikasi guru (S-1). Sehingga jumlah SKS hasil konversi ini 

merupakan pengurangan beban studi yang harus ditempuh calon 

mahasiswa dalam menyelesaikan program S-1. 

Tujuan konversi SKS adalah: 

a. Memberi penghargaan kepada pengalaman kerja guru SD dalam 

jabatan yang diperoleh melalui pengalaman kerja yang terkait 

dalam pembelajaran setelah menyelesaikan program D-II 

PGMI/PAI. 

b. Mengurangi beban SKS yang harus ditempuh guru SD dalam 

jabatan untuk menyelesaikan program kualifikasi akademik S-1 

PGMI/PAI yang harus ditempuh. 

Pengalaman kerja guru MI/PAI yang dapat dikonversi ke dalam 

SKS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Aspek kinerja dan atau prestasi kerja mencakup: (1) Karya cipta 

atau karya tulis ilmiah/seni/teknologi dalam bidang pembelajaran 

yang dipublikasikan dalam jurnal, surat kabar atau media informasi 

lainnya. (2) Menjadi tutor pada kegiatan KKG, Pelatihan di tingkat 

sekolah, kecamatan, kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi. (3) 

Menjadi panitia UN /US di tingkat sekolah atau yang lebih tinggi. 

(4) Menjadi guru berprestasi di tingkat sekolah, kecamatan, 

kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi. (5) Menjadi tim 

penyususn soal atau silabus di tingkat sekolah, kecamatan, 

kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi. Semua pelatihan tersebut 
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di atas dibuktikan dengan dokumen/sertifikat dari pihak yang 

berwenang. 

b. Aspek Pelatihan Profesional meliputi: (1) Pelatihan/penataran yang 

terkait dengan inovasi kepada pembelajaran di tingkat sekolah, 

kecamatan, kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi. (2) 

Pelatihan/penataran yang terkait dengan pengembangan kurikulum 

atas bahan ajar di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten atau 

tingkat yang lebih tinggi. (3) Pelatihan penataran yang terkait 

dengan penggunaan media/sumber belajar/teknologi pembelajaran 

di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten atau tingkat yang lebih 

tinggi. (4) Pelatihan/penataran yang terkait dengan sistem penilaian 

pembelajaran di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten atau tingkat 

yang lebih tinggi. Semua pelatihan tersebut di atas dibuktikan 

dengan dokumen/sertifikat dari pihak yang berwenang. 

c. Aspek Masa Kerja; Masa kerja dihitung sejak guru yang 

bersangkutan ditetapkan sebagai guru dan melaksanakan tugas 

terus menerus sebagai guru di wilayah Negara kesatuan Republik 

Indonesia.  

Perhitungan konversi masing-masing aspek dan komponen yang 

dikonversikan ditetapkan oleh Tim pakar berdasarkan pedoman ini dan 

pedoman akademik pada PTAIN . 
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4. Sistem Pembelajaran Program DMS 

Perkuliahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan DMS 

yang melalui perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka dengan 

sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). 

Pertama, pembelajaran tatap muka diadakan untuk memantapkan 

penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disajikan dalam bahan belajar 

mandiri (BBM) melalui serangkaian pertemuan langsung antara mahasiswa 

dengan dosen secara terjadwal. Bahan belajar yang dikaji dalam kegiatan 

pembelajaran tatap muka meliputi: (1) Konsep-konsep dalam bahan belajar 

mandiri yang sulit dan masih belum dipahami oleh mahasiswa setelah 

mempelajari secara mandiri; (2) Aplikasi dan pemecahan masalah yang 

diangkat dari materi yang terkandung dalam bahan belajar mandiri; (3) 

Masukan bagi penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa dalam kapasitas individu dan kelompok, dan (4) Masukan bagi 

bagi pelaksanaan praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa baik 

secara individual maupun kelompok.  

Pembelajaran tatap muka ini dilakukan oleh dosen yang ditetapkan 

oleh dekan fakultas terkait pada PTAIN yang memperoleh penugasan dari 

Kemenag. Dosen yang diberi tugas dalam kegiatan ini terdiri atas: (1) 

Dosen pengampu mata kuliah pada program studi S-1 PGMI dan PAI 

Fakultas Tarbiyah PTAIN dan PT mitra, dan (2) Dosen mitra yang direkrut 

dari Perguruan Tinggi lain yang dimiliki kualifikasi minimal S-2 sesuai 

dengan bidang keahliannya. 
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Kegiatan pembelajaran tatap muka ini meliputi: a) ceramah dan 

tanya jawab, b) diskusi kelas atau kelompok, c) bimbingan kegiatan praktik 

dan praktikum, dan d) bimbingan penyelesaian tugas-tugas.  

Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakuan dengan dukungan 

bahan dan sarana seperti: hand out yang disiapkan oleh dosen, sumber 

belajar berupa buku, jurnal, dan bahan-bahan sajian yang disiapkan oleh 

mahasiswa. 

Kedua, pembelajaran mandiri merupakan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menggukanan bahan belajar mandiri yang disebut 

modul. Pada awal perkuliahan, dosen pengampu mata kuliah menjelaskan 

tentang cara belajar dengan meggunakan modul. Dalam modul tersebut 

juga diuraikan penjelasan-penjelasan mengenai cara mempelajarinya 

secara lebih terperinci sesuai dengan karakteristik masing-masing mata 

kuliah. Dalam proses pembelajaran mandiri, mahasiswa dapat mempelajari 

modul, baik secara peseorangan dan atau dalam kelompok belajar.  

 

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program DMS 

a. Persyaratan Dosen 

1) Dosen berlatar belakang pendidikan minimal S-2 dalam program 

studi/mata kuliah yang sama atau sejenis di bidang yang diajarnya 

2) Dosen diutamakan yang berprofesi sebagai dosen pada perguruan 

tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi minimal dengan 

peringkat B. 
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3) Mempunyai waktu minimal 1 x 3 jam untuk melakukan 

pengajaran tetap 

4) Kesediaan dinyatakan secara tertulis yang diajukan kepada dekan 

fakultas. 

b. Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Pengangkatan Dosen 

1) Pengembangan program S-1 PGMI/PAI membuat pengumuman 

tentang kebutuhan tenaga dosen semua kampus PTAIN dan PT 

mitra. 

2) Pengembangan Program S-1 PGMI/PAI melakukan pendaftaran 

calon dosen secara langsung. 

3) Pengembangan program melakukan seleksi berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

c. Pelatihan Tenaga Dosen 

1) Sebelum dosen melaksanakan tugas, para dosen mengikuti 

pelatihan. 

2) Bahan pelatihan disiapkan secara tertulis meliputi 

a) Gambaran umum tentang sistem belajar DMS program S-1 

PGMI/PAI. 

b) Pedoman pengajaran. 

c) Hal-hal yang terkait dengan tugas dosen. 

3) Pelaksanaan Pelatihan 

a) Setiap orang yang sudah diangkat sebagai dosen pada 

program S-1 PGMI/PAI PTAIN mendapatkan seperangkat 

pelatihan dosen. 
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b) Para dosen melakukan kegiatan pembelajaran mandiri dengan 

menggunakan Panduan belajar mendiri. 

c) Pelatihan pemantapan tatap muka diadakan pada kampus 

daerah dengan berada di bawah koordinasi kampus pusat. 

d) Para dosen yang sudah mengikut pelatihan mendapatkan 

piagam atau sertifiakat sebagai dosen program S1 PGMI/PAI. 

d. Pendayagunaan Dosen 

1) Fungsi dan peran dosen 

Pengajar yang ditetapkan oleh pengembang program S1 PGMI/PAI 

baik pengajar dari kampus induk maupun dosen dari kampus daerah 

berfungnsi membatu dan memotivasi mahasiswa melalui bahan belajar 

mandiri. 

2) Tugas–tugas yang dilaksanakan 

a) Dosen yang direkrut dari kampus induk dan daerah bertugas 

melaksanakan pengajaran tatap muka sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. 

b) Tugas-tugas yang harus dilaksanakan dosen untuk membantu 

dan memotivasi mahasiswa adalah memantapkan penguasaan 

materi yang dipelajari melalui bahan belajar mandiri (BBM). 

e. Pengendalian Dosen 

1) Dosen kampus pusat maupun daerah harus menyampaikan laporan 

tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan kepada 

pengembang program setelah pertengahan dan akhir semester. 
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2) Isi laporan  

a) Jumlah pertemuan dan lama pertemuan kegiatan 

pembelajaran tatap muka, jumlah mahasiswa peserta 

pembelajaran setiap pertemuan, masalah atau isu yang 

dibahas dalam setiap pertemuan. 

b) Dosen yang tidak menyampaikan laporan dan bekerjanya 

tidak produktif dapat diberi peringatan, sanksi sampai dengan 

penghentian tugas sebagai dosen. 

f. Penilaian kinerja dosen 

1) Penilaian dosen dilakukan dua kali dalam satu semester, pada 

tengah dan pada akhir semester. 

2) Komponen penilaian bersifat komprehensif mencakup penilaian 

terhadap mutu proses, media/sarana yang digunakan, dan hasil 

yang dicapai. 

3) Untuk memperoleh data yang memadai digunakan berbagai cara 

seperti pengamatan langsung, kuisioner/wawancara dan analisis 

hasil kerja mahasiswa. 

4) Dari hasil penilaian, diharapkan dapat memperoleh jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a) Bagaimana kualitas kinerja dosen? 

b) Bagaimana kelancaran proses pembelajaran ditinjau dari 

kegiatan mahasiswa dan dosen? 

c) Seberapa jauh media/sarana yang diperlukan tersedia dan 

digunkan dalam kegiatan pembelajaran? 
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d) Seberapa besar kualitas hasil kerja mahasiswa? 

e) Aspek-aspek apa saja diperbaiki untuk meningkatkan kinerja 

pembelajaran di waktu yang akan datang? 

5) Penilaian oleh penanggung jawab program S-1 PGMI/PAI dibantu 

oleh tim pengembang program. 

 

6. Peserta Didik/Mahasiswa Program DMS 

a. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

Sistem penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui prosedur 

seleksi yang kredibel sesuai dengan persyaratan akademik dan persyaratan 

administratif yang berlaku pada masing-masing PTAIN penyelenggara. 

b. Kriteria Calon Mahasiswa 

Adapun kriteria calon mahasiswa 

1) Belum memiliki kualifikasi akademik S.1/D.IV 

2) Bagi guru yang berstatus PNS, mendapatkan rekomendasi / izin 

dari Kepala Madrasah/Sekolah  

3) Berusia maksimaml 58 tahun pada tahun 2015 

4) Sehat jasmani dan rohani 

5) Prioritas diberikan kepada guru yang memiliki masa 

kerja/pengabdian lebih lama atau memiliki prestasi. 

c. Prosedur Seleksi 

Penetapan peserta didik Program S-1 Pendidikan Khusus bagi guru 

dalam jabatan dilaksanakan melalui seleksi administratif terutama yang 

berkaitan dengan status guru dalam jabatan dan pengalaman mengajar atau 
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masa kerja. Pelaksanaan seleksi administrastif dan akademik tersebut 

dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara, setelah menerima 

daftar nominator dari setiap sekolah/madrasah. 

 

7. Pengelolaan Keuangan/Pembiayaan Program DMS 

Pembiayaan Program DMS adalah diambil dari DIPA Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam yang setiap tahun/kuota, biaya Program DMS 

per orang/semester dialokasikan sebesar Rp. 2.750.000, - (dua juta tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2. 4 Rincian Pembiayaan Program DMS Setiap Semester/Mahasiswa 

 

 

LPTK Induk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

pelaksanaan Program DMS untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Islam Departemen Agama RI, dilakukan setiap akhir tahun. 

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 

penggunaan dana APBN dan unit cost biaya khusus Program DMS. 

 

B. Model Evaluasi Program yang Dipilih 

Pada awal bab I bagian B telah dijelaskan 8 (delapan) model 

evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu: (1) model evaluasi 

berorientasi tujuan, (2) evaluasi bebas tujuan, (3) evaluasi formatif-

sumatif, (4) evaluasi countenance, (5) evaluasi CSE-UCLA, (6) evaluasi 

discrepancy, (7) evaluasi CIPP, dan (8) evaluasi CIPPO. Selaras dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, untuk 

mengevaluasi Program Peningkatan Kualifikasi S1 PGMI dan PAI melalui 

DMS di LPTK IAIN Mataram secara komprehensif, baik pada komponen 

konteks, input, proses, produk maupun dampak/pengaruhnya, maka dalam 

penelitian ini model evaluasi program yang dipilih adalah model CIPPO. 

Adapun konsep dan tahapannya sebagai berikut:  

1. Evaluasi Konteks (Context) 

Pada prinsipnya, evaluasi konteks (context) dimaknai sebagaimana 

istilah Sax (sebagaimana dikutip Widoyoko): ―…the delineation and 

specification of project‘s environment, it‘s unmet, the population and 

sample individual to be served, and the project objectives. Contect 

evaluation provides a rationale for justifying a particular type of program 
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intervention‖.63 Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan 

spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, 

karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan 

program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, 

menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan 

tujuan program. 

Lebih lanjut menurut Daniel Stufflebeam, sebagaimana dikutip 

Wirawan, evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu 

dilakukan? (What needs to be done?). Evaluasi ini mengidentifikasi dan 

menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. 

Dalam hal ini, ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu (a) berupaya untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang perlu dilakukan?, (b) waktu 

pelaksanaan: sebelum program diterima, dan (c) keputusan: perencanaan 

program.64 

 Evaluasi konteks (context evaluation), orientasi utamanya adalah 

untuk mengidentifikasi, menilai kebutuhan, masalah yang terjadi, aset atau 

sumber daya yang tersedia, dan peluang yang dimiliki, guna membantu 

para pengambil kebijakan untuk menentukan tujuan dan skala prioritas, 

membantu pengguna program dalam menetapkan tujuan, skala prioritas 

dan hasil yang hendak dicapai. 

Evaluasi konteks berupaya untuk menggambarkan dan merinci 

lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang 

                                                 
63

 Widoyoko, op.cit., h. 181-182. 
64

 Wirawan, op.cit., h. 92. 
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dilayani, dan tujuan proyek. Dengan kata lain evaluasi konteks 

berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek 

tertentu yang akan atau sedang berjalan. Selain itu, konteks juga 

bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan 

membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan 

merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. 

Selanjutnya, evaluasi konteks dalam penyelenggaraan Program 

DMS dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah tujuan-tujuan 

program telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, 

ataupun kondisi lingkungan. 

 

2. Evaluasi Masukan (Input) 

Evaluasi masukan (input), orientasinya adalah mengidentifikasi dan 

menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur 

sebagai strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi 

masukan merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk 

menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam 

mencapai tujuan program.  

Menurut Tayibnapis, evaluasi input merupakan evaluasi yang dapat 

menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, 

alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai 

kebutuhan serta bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.65 

                                                 
65

 Tayibnapis, op. cit., h. 14. 
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Lebih lanjut, evaluasi masukan (input) untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan: apa yang harus dilakukan? (What should be done?). Evaluasi 

ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para 

pengambil keputusan mengidentifikasi tujuan, prioritas-prioritas, dan 

membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, 

prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, 

rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi 

cost efffectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang 

ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam 

memilih di antara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal 

pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul 

pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran.66 

Dengan demikian evaluasi masukan (input) terhadap program DMS 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui cara bagaimana tujuan-

tujuan dari program dapat dicapai. Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan 

pada aspek-aspek yang meliputi: proses rekrutmen peserta didik, tenaga 

pendidik, kurikulum, ketersediaan sarana prasarana, administrasi dan tata 

kelola, serta partisipasi masyarakat atau stake holder penyelenggaraan 

program DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

 

3. Evaluasi Proses (Process) 

Evaluasi proses menunjuk pada apa (what) kegiatan yang dilakukan 

dalam program, siapa (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung 

                                                 
66

 Wirawan, op. cit., h. 93. 
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jawab program, kapan (when) kegiatan akan selesai. Menurut Suharsimi 

Arikunto evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.67  

Lebih lanjut Widoyoko mengemukakan, evaluasi proses digunakan 

untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan 

implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk 

keputusan program dan sekaligus sebagai rekaman atau arsip prosedur 

yang telah terjadi. Begitu juga evaluasi proses meliputi koleksi data 

penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan 

program. Ringkasnya, evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh 

mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.68 

Evaluasi proses (process), orientasinya untuk mengidentifikasi, 

memprediksi kelemahan dalam prosedural atau pelaksanaannya, 

memberikan informasi keputusan terhadap program, perekaman, prosedur 

dan aktivitasnya.69 Setiap aktivitas dimonitor dan dicatat dengan cermat 

dan jujur, mencatat segala perubahan yang terjadi amat penting karena 

setiap data yang diperoleh akan berguna bagi pengambil kebijakan untuk 

keberlangsungan program, di samping catatan tersebut akan berguna untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan proses program tersebut. 

Evaluasi proses (process) dalam penelitian ini adalah evaluasi pada 

proses perkuliahan yang diawali dari tahap proses perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan 

                                                 
67

 Arikunto dan Cepi, op. cit., h. 47. 
68

 Widoyoko, op. cit., h. 182-183. 
69

 Stufflebeam dan Shinkfield, op. cit., h. 335. 
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pengawasan pembelajaran (MONEV) pada program DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram. 

 

4. Evaluasi Hasil (Product) 

Evaluasi hasil atau produk (product), merupakan kumpulan 

gambaran dan hasil dari penilaian yang terkait dengan tujuan, konteks, 

input, dan proses yang kemudian ditafsirkan, dinilai, dimaknai dengan 

jujur. Tujuan evaluasi hasil untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai 

prestasi program. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana 

evaluand memenuhi kebutuhan program yang sebenarnya. Umpan balik 

mengenai pencapaian penting baik selama siklus kegiatan hingga pada 

kesimpulan. Evaluasi produk harus menilai tujuan dan hasil yang 

diinginkan baik hasil positif maupun negatif.70  

Fungsi utama evaluasi produk/hasil seperti dirumuskan oleh Sax, 

sebagaimana yang dikutip oleh Widoyoko, adalah ―to allow the project 

director (or teacher) to make decision regarding continuation, termination, 

or modification of program.‖ Dari hasil evalusi proses diharapkan dapat 

membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang 

berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program.71 

Evaluasi produk berkaitan dengan hasil dari sebuah program. 

Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan 

untuk perbaikan, pelaksanaan atau aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk 
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 Ibid., hh. 344-345.  
71

 Widoyoko, op.cit., h. 183. 
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adalah upaya mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. 

Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. 

Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan 

pengajuan saran sejauhmana produk dapat dicapai sesuai dengan standar 

kelayakan. 

Komponen evaluasi hasil dalam penelitian ini membatasi pada 

output dari bagian-bagian yang dapat dijangkau khususnya pada hasil 

belajar mahasiswa program DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, 

apakah sudah dapat menyelesaikan studinya tepat waktu sesuai target yang 

telah ditetapkan atau tidak. Di samping itu, evaluasi produk dalam 

penelitian ini juga ditujukan untuk mengevaluasi kompetensi yang dimiliki 

mahasiswa sebagai hasil bentukkan dari proses pembelajaran, baik 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun 

kompetensi profesional. 

 

5. Evaluasi Outcome 

Sejatinya, outcome dapat diartikan sebagai hasil atau output dari 

suatu kegiatan. Namun, outcome berbeda dengan output. Untuk lembaga 

tertentu, output ditunjukkan dengan kuantifikasi terhadap barang atau jasa 

yang diberikan tanpa memandang dampak sosial yang lebih luas. Dengan 

demikian, umumnya output dapat diukur tanpa kesulitan yang berarti, dan 
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indikator-indikatornya tersedia secara fisik. Namun, penilaian outcome 

adalah konsekuensi dari hasil yang tidak berwujud dari suatu program.72 

Dapat dikatakan bahwa penilaian outcome tergantung pada nilai-

nilai yang ada pada output. Hal ini untuk membedakan antara output (yang 

sering dikuantifikasikan dan dilihat secara obyektif), dengan kualitas 

output yang tergantung pada persepsi dan penilaian individu terhadap 

output. Pandangan seperti ini menyiratkan adanya identitas dari suatu 

bentuk. 

Evaluasi outcome adalah evaluasi yang difokuskan pada dampak 

jangka panjang dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Evaluasi ini 

baru diketahui setelah peserta didik memanfaatkan hasil belajar yang 

diperolehnya dalam berbagai aktifitas dan konteks.73 Outcome bukan 

aktivitas, atau program itu sendiri, melainkan dampak langsung yang 

dirasakan peserta didik (siswa) baik berupa perubahan tingkat pemikiran, 

perbuatan, kebiasaan, sikap, prestasi sosial, maupun prestasi di jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian maka evaluasi dampak (outcome) dalam 

penelitian ini membatasi pada dampak terhadap mahasiswa DMS yang 

telah diwisuda, yakni adanya kemampuan mereka dalam pembuatan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan keahlian mengajar sesuai 

                                                 
72 

Peter Smith, Measuring Outcome in the Public Sector (London: Tayor & Francis 

Ltd, 1996), pp. 1-2 
73 

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Apliksi Pendidikan: Bagian 

1 Ilmu Pendidikan Teoretis (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 106. 
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dengan instrumen PLPG serta maksimalisasi tingkat pemberdayaan mereka 

pada institusi/madrasah/sekolah tempat bertugas. 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi S1 melalui DMS 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui 56 LPTK di 

seluruh Indonesia, belum dievaluasi secara komprehensif, apalagi dalam 

bentuk disertasi. Padahal, pelaksanaan program tersebut perlu mendapat 

perhatian maksimal dari semua pihak, agar proses pendidikan yang 

berlangsung, dapat terselenggara dengan baik dan sesuai harapan. Target 

ini tentunya akan dapat tercapai jika dievaluasi secara menyeluruh, 

sehingga dapat diketahui mana aspek yang perlu dibenahi, sekaligus 

ditingkatkan. 

Terkait dengan metodologi, Khamim menggunakan metode CIPP 

dalam penelitiannya berjudul ―Evaluasi Program Pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) Satu Penelitian Evaluatif Program 

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Komptensi berdasarkan Model CIPP 

pada SMP Negeri 19 Kebayoran Baru Jakarta‖.74 Hasil penelitiannya 

memerlihatkan bahwa praktik penyelenggaraan kurikulum berbasis 

kompetensi di SMP Negeri 19 Kebayoran Baru Jakarta, belum berjalan 

optimal. Di lain sisi, banyak aspek berdasarkan hasil pengukuran yang 

                                                 
74

 Khamim. ―Evaluasi Program Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Satu Penelitian Evaluatif Program Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Komptensi 

berdasarkan Model CIPP pada SMP Negeri 19 Kebayoran Baru Jakarta‖ (Disertasi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2007), h. 185-192. 
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sudah mencapai ketentuan standar ideal, baik pada tahapan konteks, 

masukan, proses, dan produk. Penelitian tersebut benar-benar bersifat 

evaluatif yang secara khusus dilakukan untuk kepentingan evaluasi dengan 

melihat hasil skor tes dan angket yang diuji secara kuantitatif. 

Penelitian dengan penggunaan model CIPPO di dalam lingkup 

Pondok Pesantren dilakukan oleh Muhammad Nur. Tajuk penelitiannya 

adalah ―Evaluasi Program Pelaksanaan Pondok Pesantren Modern 

Madrasah Ulumul Qur‘an (MUQ) Langsa (Penelitian Evaluatif 

Berdasarkan Model CIPPO)‖.75 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang objektif dan untuk menyelidiki seberapa efektif 

pengelolaan Pondok Pesantren MUQ Modern Langsa. Penelitian ini 

merupakan penelitian evaluatif yang menggunakan model CIPPO yang 

terdiri dari 5 (lima) komponen evaluasi, yaitu: (1) evaluasi konteks, (2) 

evaluasi input, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi produk, dan (5) evaluasi 

outcome. Temuan dalam konteks evaluasi mengungkapkan bahwa Pondok 

Pesantren MUQ modern yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

menanamkan pendidikan yang baik bagi generasi muda Islam. Penelitian 

ini juga merekomendasikan bahwa MUQ harus meningkatkan semua 

program dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

                                                 
75

Muhammad Nur. ―Evaluasi Program Pelaksanaan Pondok Pesantren Modern 

Madrasah Ulumul Qur‘an (MUQ) Langsa (Penelitian Evaluatif Berdasarkan Model 

CIPPO)‖ (Tesis, Universitas Negeri Jakarta, 2011). 
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Selanjutnya, Muhammad Hayun menggunakan model CIPO dalam 

penelitian tesisnya.76 Penelitian evaluatif Hayun tersebut bertujuan untuk 

melihat kesesuaian antara kondisi realitas sekolah dengan kriteria standar 

penyelenggaraan berdasarkan pedoman penyelenggaraan RSBI tingkat 

SMA dan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 78 

Tahun 2009 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dengan melihat 

beberapa indikator yang ada. Pendekatan penelitian evaluasi yang 

digunakan adalah model CIPO, yaitu context, input, procces dan output. 

Hasil temuan penelitian pada masing-masing komponen tahapan evaluasi 

menunjukkan penyelenggaraan program RSBI pada SMAN 1 Mataram 

sudah sesuai dengan standar penyelenggaraan atau berkategori aktualitas 

tinggi. Hanya saja pada pemenuhan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang mengamanatkan bahwa jumlah tenaga pendidik 

pada sekolah penyelenggara RSBI pada tingkat SMA 30% berpendidikan 

magister (S2) atau doktor (S3), dan SMAN 1 Mataram baru mempunyai 8 

orang guru atau sekitar 15% dari ketentuan yang ada. Selain itu, pada 

komponen output, penelitian Hayun menunjukkan masih rendahnya 

perolehan prestasi siswa pada ajang olimpiade tingkat nasional dan 

internasional pada bidang akademik dan non akademik, sehingga perlu 

memacu semua stakeholder yang ada dalam meningkatkan kelemahan 

yang ada.  

                                                 
76

Muhammad Hayun. ―Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) di SMAN 1 Kota Mataram (Penerapan Evaluasi Program Model 

CIPO)‖ (Tesis, Universitas Negeri Jakarta, 2012), h. 257-266. 



60 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

Begitu juga Rusyadi menggunakan model CIPP dalam 

penelitiannya yang bertajuk ―Evaluasi Program Kelas Astra Cooperation 

(AC) pada SMK Negeri 5 Makassar (Studi Evaluasi Model CIPP terhadap 

program kerjasama antara SMK Negeri 5 Makassar dan PT Astra 

Internasional)‖.77 Penelitian tersebut menampakkan hasil bahwa dari 

komponen konteks memiliki nilai tinggi (landasan program, kebutuhan 

masyarakat dan kelayakan sekolah), input sedang (rekruitmen siswa, 

keadaan guru, kurikulum dan fasilitas belajar), proses tinggi (pembelajaran 

di sekolah, pembelajaran praktik kerja industri, pembelajaran praktik di 

laboratorium/ bengkel) dan produk tinggi (hasil ujian nasional, hasil ujian 

kompetensi, tanggapan dunia usaha industri). Menurut penulis, penelitian 

dengan menggunakan model CIPP tersebut telah memberikan hasil yang 

akurat, sehingga dapat memberikan informasi berharga terkait pelaksanaan 

program kerjasama, apalagi dengan pihak dunia industri (dalam hal ini PT 

Astra Internasional). 

Selanjutnya, Henry Singarasa melakukan penelitian dengan 

penggunaan model CIPPO (Context, Input, Proccess, Product, dan 

Outcome) dari Gilbert Sax terhadap program sertifikasi dosen di 

Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah.78 Penelitian Singarasa 

tersebut secara spesifik mengkaji tentang tujuan, perencanaan, proses 

                                                 
77

Rusyadi. ―Evaluasi Program Kelas Astra Cooperation (AC) pada SMK Negeri 5 

Makassar (Studi Evaluasi Model CIPP terhadap program kerjasama antara SMK Negeri 5 

Makassar dan PT Astra Internasional)‖ (Disertasi, Universitas Negeri Jakarta, 2012). 
78

 Henry Singarasa. ―Evaluasi Program Sertifikasi Dosen di Universitas 

Palangkaraya‖ (Disertasi, Universitas Negeri Jakarta, 2012). 
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kompetensi dosen dan kinerja dosen yang secara linier dikaitkan dengan 

setiap komponen CIPPO tersebut. Terkhusus komponen outcome, dikaji 

secara lebih mendalam erat terkait dengan kinerja dosen setelah mengikuti 

proses sertifikasi sehingga sangat beralasan jika Singarasa menggunakan 

model CIPPO dalam penelitiannya.  

Metode CIPP selanjutnya digunakan juga oleh Giri Saptoaji dalam 

penelitiannya berjudul ―Evaluasi Program Diklat Teknis Kementerian 

Kesehatan: Studi Kasus Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang 

Kesehatan‖.79 Penelitian serius Saptoaji tersebut menunjukkan hasil bahwa 

dari aspek konteks, kondisi lingkungan strategis memerlukan Diklat 

Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG BK), namun perlu 

dilengkapi dengan analisis kebutuhan diklat yang lengkap. Meskipun 

program telah didukung oleh sumberdaya dan kebijakan yang memadai, 

namun masih kurang dalam program prioritas dan perlu analisis 

instruksional serta dukungan keuangan. Untuk aspek input, perencanaan 

program secara umum memadai, namun perlu peningkatan khususnya pada 

legitimasi peraturan, persyaratan khusus bagi penyelenggara dan peserta, 

prosedur kerja dan peningkatan kualitas bahan ajar cetak serta dukungan 

anggaran yang kontinu. Selanjutnya, untuk aspek proses, pelaksanaan 

program cukup baik, namun perlu peningkatan terhadap kompetensi 

penyelenggara dan pengajar, operasionalisasi jadwal dan penggunaan 

fasilitas serta pemahaman latar belakang peserta. 
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 Giri Saptoaji. ―Evaluasi Program Diklat Teknis Kementerian Kesehatan: Studi 

Kasus Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan‖ (Disertasi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2015). 
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Melalui penelusuran penelitian yang relevan tersebut patut 

ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama dalam 

bentuk disertasi dengan model CIPPO, yang secara khusus berkaitan 

dengan evaluasi program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui DMS yang 

diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

dan Bali, khususnya melalui LPTK Rayon 10 IAIN Mataram.  

 

D. Penetapan Kriteria Evaluasi Program DMS 

Pada prinsipnya, sebuah program dikatakan berhasil dan sukses 

apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria 

merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan dan 

penting untuk melakukan riset evaluasi. Kriteria program dalam penelitian 

ini dielaborasi dari pedoman operasional penyelenggaraan Program DMS 

yang ditetapkan Direktorat Perguruan Tinggi Islam (DIKTIS) Kemenag RI 

dan Standar Nasional Pendidikan (sebagai kriteria penyeimbang) yang 

terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan menyebutkan, bahwa ―Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh: 

(a) Pemerintah; (b) pemerintah provinsi; (c) pemerintah kabupaten/kota; 
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(d) penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan (e) 

satuan atau program pendidikan‖.80 

Secara normatif pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: 

(a) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, 

dan terjangkau; (b) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya 

dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan (c) efektivitas, 

efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.81 

Adapun aspek-aspek yang dievaluasi pada masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut: 

1. Komponen konteks (context) meliputi: legalitas penyelenggaraan 

Program DMS, dan keberadaan Program DMS di LPTK 10 Rayon 

IAIN Mataram; 

2. Komponen masukan (input) meliputi: mahasiswa DMS, tenaga 

pengajar/dosen pengampu, pengelola/tenaga administrasi, 

kurikulum, silabus/SAP, modul perkuliahan, ketersediaan sarana 

dan prasarana, anggaran, dukungan masyarakat; 

3. Komponen proses (process) meliputi: administrasi perkuliahan, 

kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan monev; 

4. Komponen produk (product), yakni berkaitan dengan hasil belajar 

mahasiswa DMS,  
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 2. 
81

 Ibid., pasal 3.  
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5. Komponen dampak (outcome) meliputi: kemampuan menyusun 

RPP, kemampuan mengajar, dan tingkat maksimalisasi 

pemberdayaan lulusan. 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam evaluasi, dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. 5 Kriteria keberhasilan program Peningkatan Kualifikasi S1 Guru PAI  

dan Madrasah melalui DMS 

Komponen Aspek yang dievaluasi Kriteria Keberhasilan Program 

Konteks 

(context) 

1. Legalitas 

penyelenggaraan 

Program DMS 

1. Peraturan yang melandasinya jelas  

2. Keberadaan 

Program DMS 

LPTK 10 Rayon 

IAIN Mataram 

1. Penyelenggaraan Program disosialisasikan 

dan diketahui oleh masyarakat 

2. Program sesuai dengan kebutuhan guru yang 

belum sarjana 

 

Masukan 

(Input) 

1. Mahasiswa DMS 1. Rekrutmen calon mahasiswa DMS melalui 

proses seleksi 

2. Usia di bawah 58 tahun pada tahun 2015 

3. Memiliki SK selaku guru (dari Pemerintah 

Daerah/ Kemenag/Yayasan), minimal 5 tahun 

4. Memiliki Jadwal mengajar 

5. Membuat Surat pernyataan mematuhi 

program 

6. Lulus tes tulis, wawancara, dan uji 

kompetensi baca-tulis Al-Qur‘an 

2. Tenaga 

Pengajar/Dosen 

Pengampu 

1. Kualifikasi Dosen minimal S2 atau S1 pada 

Mata Kuliah yang mengarah pada 

Ketrampilan, namun tetap Team Teaching 

2. Mengajar sesuai dengan disiplin ilmu. 

3. Pengelola dan 

Tenaga 

Administrasi 

1. Penetapan pengelola berdasarkan SK Rektor 

IAIN Mataram 

2. Melayani atau menyediakan kebutuhan 

pekuliahan (daftar hadir perkuliahan, jadwal, 

distribusi modul) tepat waktu. 

3. Melaporkan hasil perkuliahan (KHS) tepat 

waktu  

4. Mengakomodir/memberdayakan putra daerah 

sebagai pengelola Lokal di daerah yang 

direkomendasikan oleh Mapenda  
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Komponen Aspek yang dievaluasi Kriteria Keberhasilan Program 

4. Kurikulum a. Menggunakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) 

b. Komposisi Mata kuliah jelas (Materi Dasar, 

Materi Instrumental, Materi Pengembangan 

Personal) 

c. Komposisi Mata kuliah Nasional 80% dan 

Mata kuliah Lokal 20% 

5. Silabus/SAP a. Tersedia Silabus/SAP 

b. Silabus/SAP sesuai dengan kebutuhan 

perkuliahan  

6. Modul Perkuliahan a. Rasio modul 1:1 dengan jumlah mahasiswa 

b. Tampilan fisik modul menarik atau mudah 

terbaca 

c. Konten modul sudah terdistribusi dan sesuai 

kebutuhan perkuliahan 

7. Ketersediaan sarana 

dan prasarana 

Sarana prasarana memadai sesuai standar yang 

ditetapkan, yaitu: 

1. Ruang Belajar, Ruang Dosen, Ruang tata 

usaha, Toilet/jamban, perpustakaan, dan 

laboratorium. 

2. Alat dan perlengkapan laboratorium Agama, 

IPA/Komputer/Bahasa Arab-Inggris, dalam 

keadaan baik dan memadai 

8. Anggaran Anggaran keuangan per mahasiswa Rp. 

3.000.000,/semester  

9. Dukungan 

Masyarakat  

Adanya partisipasi kepala sekolah/madrasah 

dalam pengembangan Program DMS  

Process 1. Administrasi 

perkuliahan 

1. Terdokumentasikan atau ada rekam proses 

perkuliahan melalui presensi (daftar hadir) 

dan Jurnal Perkuliahan 

2. Penjadwalan (timing) perkuliahan tepat (tidak 

ada penundaan) 

3. Pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

1. Proses pembelajaran di kelas berlangsung 

secara interaktif  

2. Kehadiran Dosen dan mahasiswa 75% atau 

12 kali Tatap Muka  

3. Dosen mampu memberikan penguatan materi 

yang relevan dengan konteks perkuliahan 

4. Menggunakan strategi, metode, dan media 

pembelajaran yang tepat dan bervariasi 
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Komponen Aspek yang dievaluasi Kriteria Keberhasilan Program 

3. Penilaian 

pembelajaran 

1. Menyusun/mempersiapkan soal tes/ulangan  

2. Melakukan pencatatan prestasi dan kondisi 

mahasiswa  

3. Memeriksa hasil semester, tugas, ujian 

mahasiswa 

4. Monev  1. Adanya pelaksanaan monev pembelajaran 

secara rutin 

2. Adanya pelaksanaan monev keuangan secara 

rutin 

3. Adanya dokumen laporan monev dan tindak 

lanjut monev 

Product Hasil belajar 

mahasiswa DMS 

1. Angka kelulusan pada setiap mata kuliah 

100%. 

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 

2,75 

3. Terlibat dan lulus dalam kegiatan praktikum 

(PTK, Uji kompetensi baca tulis Al-Qur‘an, 

PPL dan KKP) kategori tinggi. 

Outcome 1. Kemampuan 

menyusun RPP 

2. Kemampuan 

mengajar 

3. Tingkat 

maksimalisasi 

pemberdayaan 

lulusan 

1. Mampu menyusun RPP sesuai instrumen 

yang ditetapkan Kementerian Agama 

2. Terampil mengajar sesuai instrumen yang 

ditetapkan Kementerian Agama 

3. Mendapatkan kepercayaan pada 

amanah/tugas lebih tinggi (kategori formal) 
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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui Dual Mode Sistem (DMS) 

Kemenag RI yang diselenggarakan di perguruan tinggi yakni DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram, khususnya pada Provinsi NTB, NTT, dan Bali 

yang pada prinsipnya menuju pada perbaikan dan penyempurnaan. Sebagai 

penelitian evaluasi, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui 

berbagai komponen yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Secara 

operasional penelitian evaluasi ini bertujuan, yaitu:  

1. Untuk mengetahui legalitas penyelenggaraan dan kebutuhan 

masyarakat/guru terhadap program peningkatan Kualifikasi S1 melalui 

DMS Kemenag RI yang diselenggarakan di perguruan tinggi yakni 

LPTK 10 Rayon IAIN Mataram, khususnya pada Provinsi NTB, NTT, 

dan Bali yang berkaitan dengan komponen konteks. 

2. Mengetahui efektifitas penyelenggaraan yang berhubungan dengan 

mahasiswa, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan 

(dosen dan staf administrasi), manajemen penyelenggara, kurikulum, 
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silabus/SAP, modul, dana, sarana dan prasarana, serta dukungan 

masyarakat pada komponen input di Program DMS. 

3. Mengetahui aktivitas penyelenggaraan pendidikan yang berhubungan 

dengan dokumentasi perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian 

pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

4. Mengetahui kemajuan prestasi belajar mahasiswa DMS setelah 

mengikuti proses perkuliahan, kegiatan praktikum maupun tingkat 

kelulusan seluruh mata kuliah dan program perkuliahan pada 

komponen produk di Program DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

5.  Mengetahui dampak penyelenggaraan Program DMS di LPTK Rayon 

10 IAIN Mataram berupa kemampuan lulusan dalam membuat rancana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), kemampuan mengajar, dan 

keterserapan alumni pada tugas lebih tinggi pada 

madrasah/sekolah/institusi tempat bertugas. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

sebagai pusat penyelenggara Program DMS untuk Provinsi NTB, NTT, 

dan Bali, yang berlangsung selama 8 bulan (mulai dari penggalian data 

lapangan hingga penyusunan laporan), dari bulan April 2014 sampai 

dengan Desember 2014. LPTK Rayon 10 IAIN Mataram sebagai 

penyelenggara Program DMS ini dipilih karena LPTK ini telah 

melaksanakan program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui DMS sejak 
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tahun 2009 dan belum dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya, 

terutama dalam bentuk disertasi. 

 

C. Pendekatan, Metode, dan Desain Model Penelitian  

Berkaitan dengan fokus penelitian, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan 

kriterianya adalah pedoman/ rambu-rambu operasional penyelenggaraan 

Program DMS yang ditetapkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Islam 

(Diktis) Kementerian Agama RI. Pedoman tersebut diimbangi dengan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. Kemudian berupaya mengukur sampai di mana pencapaian 

tujuan telah dicapai.  

Penelitian ini merupakan evaluasi program dengan menggunakan 

metode studi kasus (case study), di mana penelitian difokuskan pada satu 

fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan 

mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut bisa 

berupa suatu program, satu penerapan kebijakan, atau suatu konsep.82 

Dalam penelitian ini, program yang dievaluasi adalah program peningkatan 

kualifikasi S1 melalui DMS. 

                                                 
82

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 99. 
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Model desain penelitian yang digunakan yaitu model evaluasi CIPP 

Stufflebeam yang disempurnakan oleh Gilbert Sax (University of 

Washington) dengan menambah komponen outcome (O), sehingga menjadi 

model CIPPO. Model evaluasi CIPPO ini dipilih dalam penelitian ini untuk 

mengevaluasi program peningkatan kualifikasi S1 PGMI dan PAI melalui 

DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram secara komprehensif, baik pada 

komponen konteks, input, proses, produk maupun dampak/pengaruhnya. 

Dampak (outcome) dalam penelitian disertasi ini membatasi pada dampak 

terhadap mahasiswa DMS yang telah diwisuda, yakni kemampuan 

membuat RPP, kemampuan mengajar, dan maksimalisasi tingkat 

pemberdayaan mereka pada institusi/madrasah/sekolah tempat bertugas 

masing-masing. Model CIPPO juga dipilih dikarenakan ia termasuk 

evaluasi sumatif, karena dilakukan setelah suatu program selesai 

dilaksanakan (ex-post). Hal ini sejalan dengan realitas program DMS di 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang berakhir pada tahun 2015.  

Model CIPPO ini terdiri dari lima komponen evaluasi yaitu konteks 

(context), masukan (input), proses (process), hasil (product), dan 

dampak/keluaran (outcome). Komponen-komponen ini saling berkaitan 

satu dengan lainnya, sehingga dipandang perlu didesain secara sistematis 

dan terarah. Adapun desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Objek yang dievaluasi 

1. Mahasiswa 

2. Tenaga Pengajar/Dosen 
3. Pengelola dan Tenaga 

Administrasi 

4. Kurikulum  

5. Silabus/SAP  
6. Modul Perkjulkiuahan  

7. Sarana dan Prasarana  

8. Anggaran 

9. Dukungan Masyarakat  
 

 
Input 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Dokumentasi 
3. Wawancara 

4. Angket 

 

 Data 
dianalisis/ 

interpretasi 

 Judgement 
 

Objek yang dievaluasi 
1. Kemampuan menyusun RPP  

2. Kemampuan mengajar  

3. Tingkat maksimalisasi 

pemberdayaan lulusan DMS 

 

Outcome 
 

Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

 Data 
dianalisis/ 

interpretasi 

 Judgement 

 

Objek yang dievaluasi 

1. Legalitas Penyelenggaraan 
Program DMS 

2. Kebutuhan terhadap Program 

DMS 

Objek yang dievaluasi 

1. Administrasi Perkuliahan  
2. Kegiatan Pembelajaran 

3. Penilaian Pembelajaran 

4. Monitoring dan Evaluasi 

Objek yang dievaluasi 

Hasil belajar mahasiswa DMS  

 
Context 

Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

3. Angket  

 

 Data 
dianalisis/ 

interpretasi 

 Judgement 

 
Process 

 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Dokumentasi 

3. Wawancara 

4. Angket 

 Data 

dianalisis/ 
interpretasi 

 Judgement 

 
Product 

 

Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

 Data 

dianalisis/ 

interpretasi 

 Judgement 

 

PROGRAM PENYELENGGARAAN DMS NTB, NTT, DAN BALI  

PADA LPTK RAYON 10 IAIN MATARAM 

 
Kesimpulan & 

Rekomendasi 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian Evaluasi Program  

Penyelenggaraan DMS  
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D. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-Kisi Instrumen  

Dalam pengumpulan data menggunakan 3 jenis instrumen yaitu 

studi dokumen, pedoman wawancara, dan kuesioner/angket yang terbagi 

dalam lima tahapan evaluasi yaitu: Konteks (context), masukan (input), 

proses (process), hasil (product), dan dampak/keluaran (Outcome). 

a. Instrumen Konteks (Context) 

Instrumen ini bertujuan untuk mengalisis lingkungan program yang 

berhubungan dengan keberadaan program dan analisis kebutuhan. 

Instrumen konteks terdiri dari: (1) studi dokumen yakni penelusuran 

dokumen berupa legalitas formal Program DMS untuk Provinsi NTB, 

NTT, dan Bali yang berpusat di LPTK 10 Rayon IAIN Mataram, (2) 

wawancara digunakan untuk menanyakan bagaimana pelaksanaan Program 

DMS untuk Provinsi NTB, NTT, dan Bali serta dampak program bagi 

peningkatan kualifikasi guru PAI atau guru madrasah di masing-masing 

sekolah/madrasah, (3) angket digunakan untuk melihat tanggapan 

stakeholder/masyarakat terhadap keberadaan Program DMS untuk Provinsi 

NTB, NTT, dan Bali yang berpusat di DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram. 

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Instrumen Konteks 

Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Legalitas 

Program 

DMS 

a. Latar belakang, 

tujuan, dan sasaran 

1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

Dokumentasi IA: 1 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

NTT, Bali 

2) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi IA: 1 

b. Landasan/kebijakan 

formal 

1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

NTT, Bali 

Dokumentasi IA: 2 

2) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi IA: 2 

Kebutuh

an 

terhadap 

Program  

a. Sosialisasi program 1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

NTT, Bali 

Wawancara 

 

IIIA: 1 

2) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Wawancara IIIB: 1 

3) Pengelola DMS Dokumentasi  IA: 15 

4) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 24, 25 

5) Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Sekol

ah 

Wawancara IIID: 1, 2 

b. Respons guru calon 

mahasiswa DMS 

 

1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

NTT, Bali 

 

Wawancara IIIA: 2; 

2) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

Wawancara IIIB: 2 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

IAIN Mataram 

3) Pengelola DMS Wawancara  IIIC: 1 

4) Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Sekol

ah 

Wawancara IIID: 3 

5) Mahasiswa  Angket IIC: 27 

c. Motivasi guru calon 

mahasiswa DMS 

1) Pengelola DMS Wawancara IIIC: 3 

2) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota  

Wawancara IIIA: 2 

Keterangan:  

IA dan IB Pedoman observasi dokumentasi 

IIA Angket Pengelola 

IIB Angket Dosen 

IIC Angket Mahasiswa 

IIIA Wawancara Kemenag Kabupaten/Kota & Kanwil Prov. NTB-BALI-NTT 

IIIB Wawancara Ketua LPTK/Dekan FITK dan Wakil Dekan FITK IAIN Mataram 

IIIC Wawancara Pengelola  

IIID Wawancara Kepala Madrasah/Sekolah  

Contoh, IIA:1 = Instrumen Angket Pegelola butir pertanyaan nomor 1 

 

b. Instrumen Masukan (Input) 

Instrumen masukan terdiri atas analisis dokumen, pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan angket. (1) Analisis dokumen 

dilakukan berhubungan dengan persyaratan rekrutmen mahasiswa, 

kualifikasi Dosen/Tenaga Pengajar, kurikulum, sarana prasarana, tingkat 

kehadiran tenaga kependidikan, dan administrasi sekretariat DMS; (2) 

Pedoman wawancara memuat tentang proses rekrutmen mahasiswa, 
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pengembangan kurikulum, penerapan manajemen, kemitraan dengan 

lembaga lain, dan dukungan masyarakat terhadap program DMS, dan (3) 

(4) Angket digunakan untuk menilai kinerja LPTK, dan keterlibatan 

stakeholder dalam pengembangan Program DMS.  

Kisi-kisi instrumen untuk komponen masukan, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Masukan (input) 

Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Rekrutmen 

mahasiswa 

a. Kriteria dan 

standar 

mahasiswa 

1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

NTT, Bali 

Dokumentasi IA: 8, 9 

2) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

a. Dokument

asi 

b. Wawancar

a 

a. IA: 8, 9; 

IB: 1, 2, 

3, 4, 5 

b. IIIB: 4, 

5, 6 

3) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket  IIB: 6 

4) Pengelola DMS Wawancara  IIIC: 4, 6 

5) Mahasiswa Angket IIC: 28, 29 

b. Tim seleksi Pengelola DMS Wawancara IIIC: 5 

c. Prosedur 

seleksi 

1) Mapenda 

Kementerian 

Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, 

NTT, Bali 

Dokumentasi 

Wawancara  

IA: 7  

IIIA: 3 

2) Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi IA: 7 

3) Pengelola DMS Wawancara IIIC: 7 

Dosen/Tenaga 

Pengajar 

a. Kualifikasi 

Dosen minimal 

S2 atau S1 

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Wawancara  IIIB: 7 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Team Teaching 

dgn Dosen S2 

2) Pengelola DMS Wawancara IIIC: 9, 12 

3) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 1 

4) Mahasiswa Angket IIC: 26, 35 

b. Prosedur 

seleksi 

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Wawancara IIIB: 8; 

2) Pengelola DMS Angket 

Wawancara 

IIA: 11  

IIIC: 10 

c. Mengajar 

sesuai dengan 

disiplin ilmu. 

1) Pengelola DMS Angket IIA: 7, 12 

2) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 2, 3, 

4, 5 

d. Pemberdayaan/ 

pengembangan 

sumber daya 

dosen 

1) Pengelola DMS Angket 

Wawancara 

IIA: 13  

IIIC: 12 

 

2) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

2) Angket 2) IIB: 18 

e. Evaluasi 

kinerja dosen 

1)  Pengelola 

DMS 

Dokumentasi 

Angket 

Wawancara 

IB: 8; 

IIA: 10; 

IIIC: 14 

Pengelola dan 

Tenaga 

Administrasi 

a. SK Rektor IAIN 

Mataram 

a. Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi 

Angket 

IA: 14 

IIC:19 

b. Pelayanan dan 

adminsitrasi 

perkuliahan 

b. Pengelola DMS Dokumentasi 

Angket  

wawancara 

IA:3,4;  

IIA: 32, 

33, 34, 44, 

45, 46; 

IIIC: 3, 25, 

26, 27, 28, 

29, 30 

c. Mahasiswa Angket  IIC: 16, 

18, 19, 20, 

33, 34 

c. Rekomendasi 

dari Kemenag 

Kab/kota 

d. Pengelola DMS Dokumentasi 

Angket 

IA: 14 

IIC:19 

Kurikulum 

 

a. Dasar formal 

penetapan 

kurikulum DMS 

a. Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi  IA:5 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

b. Pengelola DMS Dokumentasi  IA:5 

b. Prosedur 

penentuan 

kurikulum  

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Wawancara IIIB: 6 

2) Pengelola DMS Wawancara IIIC: 8 

3) Mahasiswa Angket IIC: 30 

c. Prosedur 

penentuan 

matakuliah 

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi 

Wawancara 

IA:6; IB:7 

IIIB: 6 

2) Pengelola DMS Dokumentasi 

Wawancara 

IA:6; IB:7 

IIIC: 8 

3) Mahasiswa Angket IIC: 31, 

32; 

Silabus/ SAP a. Tersedia 

Silabus/SAP 

1) Pengeloa  Wawancara IIIC: 31, 

35 

 

2) Dosen  Angket  IIB: 5, 6 

b. Silabus/SAP 

sesuai dengan 

kebutuhan 

perkuliahan  

1) Pengelola Wawancara  IIIC: 32, 

33, 34 

Modul 

Perkuliahan 

a. Rasio modul 

1:1 dengan 

jumlah 

mahasiswa 

1) Pengelola  Dokumentasi 

Angket  

IB: 10, 11, 

12 

IIA: 32 

2) Mahasiswa  Angket  IIC: 12 

b. Tampilan fisik 

modul menarik 

atau mudah 

terbaca 

1) Pengelola Angket IIA: 25,  

 

2) Dosen Angket IIB: 28 

3) Mahasiswa Angket IIC: 9, 36 

c. Konten modul 

sudah 

operasional 

atau sesuai 

kebutuhan 

perkuliahan 

1) Pengelola Angket  IIA: 21, 

22, 23, 24, 

26, 27, 28, 

29, 30, 31 

2) Mahasiswa Angket  IIC: 8, 10, 

11, 12 

Sarana 

Prasarana 

Ruang 

Perkuliahan, 

Perpustakaan, 

Laboratorium, 

Ruang Dosen, 

a. Pengelola DMS Angket  IIA: 27, 

28, 29; 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Ruang Tata 

Usaha, Toilet, dan 

ruang lainnya 

yang relevan. 

 

b. Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 27 

c. Mahasiswa Angket IIC: 13, 

14, 15, 37 

Anggaran Keterpenuhan 

kebutuhan 

anggaran 

a. Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram  

Dokumentasi IA: 15 

b. Pengelola DMS Dokumentasi 

Angket 

IA: 15: 

IIA: 35 

c. Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Seko

lah 

Wawancara IIID: 9 

d. Mahasiswa Angket IIC: 4, 17, 

22, 23 

Peran serta 

masyarakat 

Bentuk partisipasi 

kepala madrasah/ 

sekolah 

1) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 26 

2) Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Seko

lah 

Wawancara IIID: 4, 5. 

Keterangan:  

IA dan IB Pedoman observasi dokumentasi 

IIA Angket Pengelola 

IIB Angket Dosen 

IIC Angket Mahasiswa 

IIIA Wawancara Kemenag Kabupaten/Kota & Kanwil Prov. NTB-BALI-NTT 

IIIB Wawancara Ketua LPTK/Dekan FITK dan Wakil Dekan FITK IAIN Mataram 

IIIC Wawancara Pengelola  

IIID Wawancara Kepala Madrasah/Sekolah  

Contoh, IIA:1 = Instrumen Angket Pegelola butir pertanyaan nomor 1 

 

c. Instrumen Proses (Process) 



Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 79 

Instrumen ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Instrumen proses terdiri atas 

analisis dokumentasi, pedoman observasi, angket dan wawancara. (1) 

analisis dokumen dilakukan pada perangkat perencanaan perkuliahan 

(misalnya Silabi/SAP), hasil belajar mahasiswa tiap perkuliahan dan hasil 

praktikum/uji kompetensi, serta laporan supervisi; (2) angket digunakan 

untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap kualitas pembelajaran dari 

dosen dan kegiatan dosen dalam pembelajaran; (3) wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data pelaksanaan supervisi perkuliahan DMS. 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Instrumen Proses (Process) 

Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Administrasi 

Perkuliahan 

a. Penjadwalan a. Pengelola 

DMS 

Angket 

Wawancara 

IIA:1, 2, 3, 4, 

5, 6; 

IIIC: 31 

b. Presensi, 

jurnal 

perkuliahan 

1) Pengelola 

DMS 

Angket IIA: 31 

2) Mahasiswa Angket IIC: 17, 21 

c. Pelayanan 

Pengelola 

Program 

DMS 

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi  IA: 3,4 

2) Pengelola 

DMS 

Dokumentasi 

Angket 

Wawancara 

IA:3,4;  

IIA: 32, 33, 34; 

IIIC: 3, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 

3) Mahasiswa Angket IIC: 16, 18, 19, 

20, 33 

Kegiatan 

Perkuliahan 

a. Keaktifan 

mahasiswa 

a. Pengelola 

DMS 

Wawancara IIIC: 35, 36 

b. Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 10, 11 

b. Intensitas 

kuliah tatap 

muka  

c. Pengelola 

DMS 

Angket IIA: 8, 9, 15; 

d. Mahasiswa Angket IIC: 39 

c. Penguasaan 1) Mahasiswa Angket IIC: 1, 2, 3, 4, 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

materi 224, 25 

d. Penggunaan 

strategi dan 

metode, dan 

media 

pembelajara

n 

1) Pengelola 

DMS 

Angket IIA: 14, 17, 18, 

19, 20 

2) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 19, 20, 21, 

22, 23 

3) Mahasiswa Angket IIC: 6, 38 

e. Hambatan 

dalam 

perkuliahan 

1) Pengelola 

DMS 

Wawancara IIIC: 16, 17, 

37, 38 

2) Mahasiswa Angket IIC: 40, 41 

 

Penilaian 

Perkuliahan 

a. Teknik 

penilaian 

a. Pengelola 

DMS 

 

Angket 

Wawancara 

IIA: 21; 

IIIC: 39 

b. Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 7, 8, 9, 10 

c. Mahasiswa Angket IIC: 7 

b. Efektivitas 

penilaian 

1) Pengelola 

DMS 

Wawancara IIIC: 40 

2) Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket IIB: 12, 13, 14, 

15, 16, 17 

Pengawasan/ 

Monev 

a. Prosedur 

pengawasan 

a. Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi 

Wawancara 

IA: 10, 11; 

IIIB: 11,12; 

b. Pengelola 

DMS 

Dokumentasi 

Wawancara 

IA: 10, 11; 

 IIIC: 18, 19 

 

b. Intensitas 

pengawasan 

 

c. Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Dokumentasi 

Wawancara 

IA: 12; 

IIIB: 13 

d. Pengelola 

DMS 

Dokumentasi 

Wawancara 

IA: 12; 

IIIC: 20 

c. Efektivitas 

pengawasan 

1) Dekan/Wakil 

Dekan FITK 

IAIN Mataram 

Wawancara IIIB: 14, 15; 

2) Pengelola 

DMS 

Dokumentasi 

Angket 

Wawancara 

IA: 13, 14 

 IIB: 29; 

 IIIB: 14, 15; 

 

3) Pengguna Wawancara IIIC: 21, 22, 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Seko

lah 

23, 24 

Keterangan:  

IA dan IB Pedoman observasi dokumentasi 

IIA Angket Pengelola 

IIB Angket Dosen 

IIC Angket Mahasiswa 

IIIA Wawancara Kemenag Kabupaten/Kota & Kanwil Prov. NTB-BALI-NTT 

IIIB Wawancara Ketua LPTK/Dekan FITK dan Wakil Dekan FITK IAIN Mataram 

IIIC Wawancara Pengelola  

IIID Wawancara Kepala Madrasah/Sekolah  

Contoh, IIA:1 = Instrumen Angket Pegelola butir pertanyaan nomor 1 

 

 
d. Instrumen Hasil (Product) 

Instrumen hasil (product) terdiri atas analisis dokumen, dan 

pedoman wawancara. (1) Analisis dokumen dilakukan berhubungan 

dengan hasil belajar mahasiswa berupa kelulusan tiap mata kuliah dan hasil 

uji kompetensi atau praktikum; dan (2) Pedoman wawancara memuat 

pertanyaan tentang prestasi dan hasil belajar mahasiswa DMS, dan hasil uji 

kompetensi serta praktikum (perkuliahan dan PPL-KKP). 

Kisi-kisi instrumen untuk komponen hasil (product), dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Kisi-kisi Instrumen Hasil (Product) 

Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 

Butir 

Instrum

en 

Prestasi belajar 

mahasiswa  

Lulus Mata 

Kuliah 

a. Pengelola 

DMS 

Dokumentasi IB: 6 

b. Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Dokumentasi IB: 6 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 

Butir 

Instrum

en 

Kegiatan uji 

kompetensi dan 

praktikum 

(perkuliahan, 

PPL-KKP) 

Hasil uji 

kompetensi dan 

hasil praktikum 

Program DMS 

(perkuliahan, 

PPL-KKP)  

Dosen/Tenaga 

Pengajar 

Angket  IIB: 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36 

Keterangan:  

IA dan IB Pedoman observasi dokumentasi 

IIA Angket Pengelola 

IIB Angket Dosen 

IIC Angket Mahasiswa 
IIIA Wawancara Kemenag Kabupaten/Kota & Kanwil Prov. NTB-BALI-NTT 

IIIB Wawancara Ketua LPTK/Dekan FITK dan Wakil Dekan FITK IAIN Mataram 

IIIC Wawancara Pengelola  

IIID Wawancara Kepala Madrasah/Sekolah  

Contoh, IIA:1 = Instrumen Angket Pegelola butir pertanyaan nomor 1 

 

e. Instrumen Dampak (Outcome) 

Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterserapan 

lulusan pada perguruan tinggi dan dunia usaha. Instrumen dampak 

(Outcome) terdiri dari: (1) studi dokumen yakni penelusuran berupa 

penjaringan informasi tentang data lulusan (alumni), (2) wawancara 

dengan kepala madrasah/sekolah dan wakamad/wakasek kurikulum 

tentang lulusan (alumni) Program DMS LPTK 10 Rayon IAIN Mataram. 

Tabel 3. 5 Kisi-kisi Instrumen Dampak (Outcome) 

Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Kemampuan 

menyusun RPP 

 

Mampu 

menyusun RPP 

sesuai 

instrumen yang 

ditetapkan 

Kementerian 

Agama 

a. Pengelola DMS Wawancara IIIC:  

41,42,43,44 

b. Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Wawancara 

Dokumentasi 

IIID: 43 

IB: 13 
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Aspek Indikator Sumber Data Instrumen 
Butir 

Instrumen 

Madrasah/Sekola

h 

Kemampuan 

mengajar 

Terampil 

mengajar sesuai 

instrumen yang 

ditetapkan 

Kementerian 

Agama 

a. Pengelola DMS Wawancara IIIC:  

41,42,43,44 

b. Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Sekola

h 

Wawancara 

Dokumentasi 

IIID: 43 

IB: 13 

Maksimalisasi 

pemberdayaan 

alumni DMS. 

Keterserapan 

dan 

keterpakaian 

alumni 

a. Mapenda 

Kemenag Agama 

Kab./Kota dan 

Prov. NTB, NTT, 

Bali 

Wawancara IIIA: 8, 9, 

10 

b. Pengelola DMS Wawancara IIIC: 45, 

46, 47 

c. Pengguna 

Lulusan, 

Kepala/Wakil 

Kepala 

Madrasah/Sekola

h 

Wawancara IIID: 6, 11, 

12, 13 

Keterangan:  

IA dan IB Pedoman observasi dokumentasi 

IIA Angket Pengelola 

IIB Angket Dosen 

IIC Angket Mahasiswa 

IIIA Wawancara Kemenag Kabupaten/Kota & Kanwil Prov. NTB-BALI-NTT 

IIIB Wawancara Ketua LPTK/Dekan FITK dan Wakil Dekan FITK IAIN Mataram 

IIIC Wawancara Pengelola  

IIID Wawancara Kepala Madrasah/Sekolah  
Contoh, IIA:1 = Instrumen Angket Pegelola butir pertanyaan nomor 1 

 

2. Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Sebelum instrumen penelitian digunakan, maka dilakukan validasi 

terhadap isi dan konstruknya, karena instrumen yang baik harus valid. 

Dikatakan valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang 
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hendak diukur. Menurut Sugiyono bahwa untuk instrumen non tes yang 

digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruk.83 

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menguji validitas konstruk, maka 

dapat digunakan pendapat dari ahli (panelis) tentang instrumen yang telah 

disusun. Rekomendasi dari panelis bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

atau relevansi butir dengan sasaran ukur.  

Oleh karena itu, instrumen penelitian ini sebelum diujicobakan 

dianalisis validitasnya berdasarkan rekomendasi dan penilaian para ahli. 

Selanjutnya diukur realibilitas antar masing-masing penilai tersebut. 

Validasi instrumen melibatkan 5 orang ahli/pakar, yang terdiri dari 2 orang 

ahli yang representatif menguasai konten dan perihal praktis tentang 

penyelenggaraan DMS NTB, NTT, dan Bali yang berpusat di DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram (pengelola inti), yakni Drs. Zulkarnain, M.Pd.I. 

dan Dr. Abdul Quddus, MA., pakar bahasa Dr. H.M. Syukri, M.Pd., pakar 

kurikulum Dr. Muhammad Thohri, M.Pd., serta pakar evaluasi Dr. Fauzan, 

M.Pd.  

Validasi instrumen oleh pakar dilakukan pada tanggal 28, 30 Juni 

2014, dan tanggal 1, 20, 21 Juli 2014. Validasi lima orang pakar ini 

menggunakan skala Likert lima, yaitu (1) tidak relevan, (2) kurang relevan, 

(3) netral, (4) relevan, dan (5) sangat relevan. Selanjutnya, skor masing-

masing butir angket dari lima pakar tersebut diuji validitasnya dengan 

menggunakan perhitungan indeks V dari Aiken, sebagai berikut:  
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 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 350. 
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Di mana V = Validasi Isi Antara 0 dan 1; Lo= Nilai Rendah c = 

Nilai Tinggi; c = 1 sampai 5; i = dari (lo + 1) sampai (lo + c - 1) yakni 2, 3, 

4, 5; ni = banyaknya nilai pada i.84 

Dengan menggunakan rumus indeks V dari Aiken tersebut, maka 

diperoleh nilai validitas setiap butir instrumen, sebagaimana ditunjukkan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 3. 6 Validitas Butir Instrumen Berdasarkan Penilaian 5 Orang Pakar 

Menggunakan Perhitungan Indeks V (Aiken) 

Jenis Instrumen 

Jumlah butir insturmen dengan nilai 

validitas:  Jumlah 

Butir 
0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

Angket Pengelola   1     46         47 

Angket Dosen 1       36         36 

Angket Mahasiswa 1       25         26 

Wawancara Pengelola       1     4 42   47 

Wawancara Kemenag Kab./Kota           1 1 2 6 10 

Wawancara Pimpinan LPTK             5   10 15 

Wawancara Pengguna Lulusan/Kepala 

Sekola/Madrasah 
          1 2   10   

Dokumentasi I A 1       1 13       15 

Dokumentasi I B     1   3 8       12 

                                                 
84

 Lewis R. Aiken, ―Content Validity and Reability of Single Items or 

Questionnaires‖ dalam Educational and Psycological Measurement, eds. Lewis R. Aiken 

et al. (Malibu: SAGE Publications, 1980), pp. 955-956.  
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Jenis Instrumen 

Jumlah butir insturmen dengan nilai 

validitas:  Jumlah 

Butir 
0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

Total 3 1 1 1 111 23 12 44 26 208 

Lebih rinci tentang skor, dan validitas masing-masing butir instrumen berdasarkan 

perhitungan indeks V dari Aiken dapat dilihat pada lampiran V. 

 

Selanjutnya instrumen hasil penilaian pakar diuji reliabilitas 

kesesuaian antar pakar dengan menggunakan rumus perhitungan 

reliabilitas interrater (antar berbagai pengamat) sebagai berikut:85  

   
          

    

  

Di mana: r = reliablitas kesesuaian observer; RJKb = rerata jumlah 

kuadrat baris; RJKe = rerata jumlah kuadrat kolom. 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh reliabilitas 

kesesuaian antar pakar pada masing-masing instrumen berikut: (a) 

instrumen angket pengelola sebesar 0,83, (b) angket dosen 0,78; (c) angket 

mahasiswa 0,78; (d) instrumen wawancara pengelola 0,74; (e) instrumen 

wawancara Kemenag kab./kota 0,62; (F) instrumen wawancara pimpinan 

LPTK 0,63; (g) instrumen wawancara pengguna lulusan/kepala 

sekola/madrasah 0,73; (h) instrumen dokumentasi I A 0,85, dan (i) 

instrumen dokumentasi I B 0,63. (Hasil perhitungan reliabilitas kesesuaian 

antar pakar pada masing-masing instrumen tersebut di atas terlampir). 
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 Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2008), h. 95.  
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Setelah pengujian validitas dan reliabilitas oleh 5 (lima) orang 

pakar, instrumen angket penelitian diujicoba dengan mengambil 

sampel/responden dari mana populasi diambil. Sugiyono menyarankan 

anggota uji coba instrumen berjumlah 30 orang86. Dalam uji coba angket 

penelitian ini, anggota terdiri dari 34 orang mahasiswa DMS. Adapun 

peserta uji coba angket dosen dan pengelola masing-masing 10 orang. 

Jumlah Uji coba instrumen angket dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 

Agustus 2014. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara Internal 

Consistency87, yakni ujicoba intrumen hanya dilakukan sekali saja. 

Kemudian data yang diperoleh dianalisis validitasnya dengan 

menggunakan rumus korelasi Pearson, Product Moment, berikut:88 

    
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
   ∑   

    ∑  
   ∑   

  

 

Reliabilitas angket dianalisis dengan rumus Alpha Cronbach89: 

  
 

     
{  

∑  
 

  
 

} 

Untuk memudahkan analisis validitas dan reliabilitas data hasil 

ujicoba angket, maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS for Windows 

release 16. Berdasarkan hasil analisa data ujicoba angket, maka: (a) angket 

pengelola berjumlah 47 butir dinyatakan valid karena diperoleh nilai r-

                                                 
86

 Sugiyono, Op.cit. 352. 
87

 Ibid., h. 359. 
88

 Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2008), h. 356. 
89

 Sugiyono, Loc.cit, h. 365. 
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hitung > r-tabel (N 10, α 5% = 0,632); (b) angket dosen berjumlah 36 butir, 

dinyatakan valid sejumlah 33 butir, yakni butir no 4-36, karena nilai r-

hitung > r-tabel (N 10, α 5% = 0,632), dan 3 butir lainnya (1, 2, dan 3) 

dinyatakan tidak valid; (c) angket mahasiswa berjumlah 26 butir, 

dinyatakan valid sejumlah 25 butir (1-25) karena nilai r-hitung > r-tabel (N 

34, α 5% = 0,339), sementara 1 butir, butir ke 26 karena nilai r-hitung 

0,041 < r-tabel (N 34 α 5% = 0,339) berarti tidak valid dan kemudian 

diperbaiki. Data analisa validitas dan reliabilitas hasil ujicoba instrumen 

angket pengelola, angket dosen, dan angket mahasiswa DMS terlampir 

(lampiran 6). 

Butir-butir angket hasil ujicoba yang dinyatakan valid kemudian 

dianalisis reliabilitasnya dengan rumus Alpha Cronbach menggunakan 

aplikasi SPSS. Hasil perhitungan tersebut, sebagai berikut:  

Tabel 3. 7 Tabel Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach Instrumen  

Angket Hasil Ujicoba 

Kode 

Angket 
Jenis Angket 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items  

r-tabel 
Keterangan 

α 5% α 1% 

II A*** 
Angket 

Pengelola  
0,987 47 0,288 0,372 Reliabel 

II B* Angket Dosen  0,926 9 0,666 0,798 Reliabel 

II B** Angket Dosen 0,958 11 0,602 0,735 Reliabel 

II B*** Angket Dosen 0,966 13 0,553 0,684 Reliabel 

II C*** 
Angket 

Mahasiswa  
0,954 25 0,396 0,505 Reliabel 

*pilihan jawaban 2: (1) ya, (2) tidak; 
**pilihan jawaban 4: (1) Tidak pernah, (2) Pernah, (3) Sering, (4) Selalu  

***pilihan jawaban 5: (1) Tidak Baik, (2) Kurang Baik, (3) Cukup Baik, (4) Baik, (5) Sangat Baik) 

atau (1) Tidak pernah, (2) Pernah, (3) Kadang-kadang, (4) Sering, (5) Selalu. 
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Selanjutnya koefisien korelasi nilai r di atas apabila diinterpretasi 

menggunakan tabel interpretasi koefisien (Tabel. 3.8). Nilai-nilai r tersebut 

di atas berada pada 0,80 – 1,00 yang berarti koefisien korelasi tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa instrument angket tersebut di 

atas reliabel dan dapat langsung digunakan untuk penelitian. 

Tabel 3. 8 Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi
90

 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

Antara 0,00 s/d 0,199 Sangat Rendah (Tak Berkorelasi) 

Antara 0,20 s/d 0,399 Rendah 

Antara 0,40 s/d 0,599 Agak Rendah 

Antara 0,60 s/d 0,799 Cukup 

Antara 0,80 s/d 1,00 Tinggi 

 

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini bersumber dari 

data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung 

berasal dari Tenaga Pengajar/Dosen, mahasiswa, Pimpinan LPTK, 

Pengelola DMS, Pejabat Kementerian Agama RI (pusat/kabupaten/kota), 

dan Kepala/Waka madrasah/sekolah, yang menjadi responden. Adapun 

data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah ada berupa 

kebijakan, petunjuk/pedoman operasional atau standarisasi 

penyelenggaraan program DMS di DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram.  

                                                 
90

 Sugiyono, Op.cit., h. 231 



90 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode dan pedoman 

observasi, wawancara, angket terbuka, dan analisis dokumen. Di lain sisi, 

pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode dan pedoman angket 

tertutup. Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dianggap selesai, dihentikan, apabila data-data yang dikumpulkan sudah 

cukup dan tidak berubah atau sampai pada titik jenuh. Masing-masing 

metode dan instrumen yang digunakan, serta waktu pengumpulan data 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Untuk memperoleh data yang objektif, maka dilakukan observasi 

langsung ke lokasi penelitian pada saat kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan dilaksanakan agar mendapatkan data yang akurat, secara 

langsung tanpa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal lainnya. 

Hasil observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan yang terjadi di lapangan di mana kegiatan program 

perkuliahan DMS di 3 provinsi, NTB, NTT, dan Bali, itu dilaksanakan. 

Menurut Patton, ada beberapa keuntungan atas pengamatan 

langsung: (1) dengan mengamati program secara langsung evaluator dapat 

lebih baik memahami konteks dalam aktivitas program yang terjadi, (2) 

Pengalaman melalui tangan pertama dalam program memungkinkan 

evaluator menjadi induktif dalam pendekatan, (3) bahwa evaluator yang 

terlatih mempunyai peluang melihat sesuatu yang bisa jadi secara rutin 

lepas dari kesadaran yang sesungguhnya di antara peserta dalam program, 

(4) sejauh yang dapat dipelajari pengamat tentang sesuatu bahwa peserta 
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program bisa jadi tidak menginginkan untuk berbicara dalam wawancara. 

Maka pengalaman langsung dengan pengamatan atas kejadian faktual, 

evaluator dapat memperoleh informasi yang tidak akan dapat diperoleh 

dengan pendekatan lain, dan (5) dengan pengamatan evaluator bergerak 

melampaui persepsi selektif dari lainnya.91 Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diteliti 

tidak terlalu besar.  

Observasi dilakukan dalam rentang waktu penelitian selama 14 

bulan, sejak November 2013 hingga Desember 2014. Peneliti membaur 

dengan subjek penelitian, baik diketahui maupun tidak diketahui, 

mengamati ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana perkuliahan, 

kegiatan/proses perkuliahan, aktivitas pengelola, mahasiswa, dan dosen 

selama di kelas maupun di luar kelas. 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan berinteraksi dan berkomunikasi 

langsung dengan responden yang diwawancarai, hal ini penting agar dapat 

menganalisis dan menafsirkan tanggapan peserta yang diwawancarai. 

Dalam wawancara juga disampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan 

tujuan yang diharapkan dalam program pendidikan. 
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 Michael Quin Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods (London: Sage 
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Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan ada dua 

bentuk, yaitu: (1) Dalam bentuk formal—dalam arti kehadiran peneliti 

secara sadar diketahui oleh responden yang diwawancara—menggunakan 

daftar pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang telah 

disiapkan lebih dahulu dan diajukan menurut urutan dan rumusan yang 

tercantum; (2) Dalam bentuk informal, yang mengandung unsur 

spontanitas, kesantaian tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. 

Wawancara secara formal dilakukan sesuai dengan waktu dan 

kesiapan responden yang diwawancarai. Subjek yang diwawancara terdiri 

dari Mapenda Kemenag Provinsi NTB, Bidang Pendidikan Islam Kemenag 

Provinsi NTT, Bidang Pendidikan Islam Kemenag Provinsi Bali, pimpinan 

IAIN Mataram, pimpinan LPTK, pengelola DMS, dan kepala 

Madrasah/sekolah. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

terhadap program, input mahasiswa, ketersediaan sumber daya pengelola, 

sarana dan prasarana, anggaran, proses pengelolaan perkuliahan dengan 

segala probelamatikanya, hingga pada produk dan dampak program DMS 

tersebut. 

c. Angket 

Angket yang disebarkan kepada responden pengelola DMS, dosen, 

dan mahasiswa adalah untuk memperoleh informasi atau data tentang 

kebutuhan terhadap program, input mahasiswa, ketersediaan sumber daya 

pengelola, sarana dan prasarana, anggaran, proses pengelolaan perkuliahan 

dengan segala probelamatikanya hingga pada produk dan dampak program 

DMS. 
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Penyebaran dan pengumpulan angket penelitian kepada/dari 

responden pengelola dan dosen dilakukan pada tanggal 18 – 31 Agustus 

2014, dan kepada responden mahasiswa angket disebar dan dikumpulkan 

pada tanggal 19, 23, dan 29 Agustus 2014. Responden terdiri dari: (a) 

pengelola (2009-2014) berjumlah 32, (b) Tenaga Pengajar DMS (2009-

2014) berjumlah 110 orang, dan mahasiswa berstatus aktif kuliah T.A. 

2014/2015 berjumlah 75. Oleh karena sebagian pengelola dan 

dosen/pengajar DMS tidak bersedia serta tidak dapat dihubungi menjadi 

responden sehingga riil responden penelitian ini terdiri dari: (a) pengelola 

26 orang; (b) dosen 46 orang; (c) 75 orang mahasiswa. 

Teknik pengumpulan data penelitian melalui angket didasarkan atas 

pertimbangan bahwa setiap responden memiliki waktu untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mempunyai kebebasan memberikan 

jawaban, dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data/keterangan dari 

banyak responden dan dalam waktu yang tepat. 

d. Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini dimaksudkan untuk melihat dan 

menganalisis data tertulis yang digunakan dalam penyelenggaraan program 

peningkatan kualifikasi S1 bagi guru PAI-Madrasah melalui DMS. 

Dokumen yang diteliti berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen 

resmi, baik dokumen primer maupun dokumen sekunder. Dokumentasi 

yang sudah ada digunakan untuk mempertajam analisis hasil penelitian. 
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4.  Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Selanjutnya analisis di lapangan dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Analisis selama pengumpulan data meliputi: 

mengembangkan catatan lapangan, mengkategorikan data, memberi kode 

pada data, memasukkan data ke dalam format analisis, dan 

mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Di 

lain sisi, analisis setelah data terkumpul meliputi mengumpulkan dan 

memberi nomor secara kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, 

meneliti ulang data dan mengelompokkannya dalam satu format kategori 

dan klasifikasi data sesuai dengan kodenya, memaparkan data yang telah 

dianalisis sesuai dengan komponen model evaluasi, dan penarikan 

beberapa kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian evaluatif ini 

meliputi analisis data dengan statistik deskriptif dan analisis data secara 

kualitatif. Analisisi data dengan statistik deskriptif disajikan dalam bentuk 

tabel atau grafik tentang aspek yang diukur dalam setiap komponen yang 

dievaluasi. Analisis data secara kualititatif menggunakan model Miles dan 

Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan atau proses yang terjadi 

secara bersamaan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
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kesimpulan/verifikasi. Analisis datanya dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

Gambar 3. 2 . Bagan Analisis Data
92

 

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagaimana digambarkan 

di atas dapat dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan.93 Data yang banyak dan bervariasi 

tersebut dipilih dan dikelompokkkan ke dalam data yang lebih penting, 

yang bermakna, dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan reduksi, 

hasil pengkajian diharapkan dapat menjadi lebih jelas. Proses reduksi 
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dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data 

berlangsung sampai laporan akhir tersusun secara lengkap. 

 

2. Display Data 

Penyajian (display) data yaitu proses penyajian untuk melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan sejak awal penelitian 

dilakukan. Data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tabel, grafis, dan 

atau teks naratif. Dengan penyajian data ini, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.94 

 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk memaknai terhadap 

data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari 

hal-hal yang sering timbul. Untuk mengecek dari apa yang telah 

disimpulkan dilakukan verifikasi. Kegiatan ini mencocokkan kembali 

apakah semua data telah tercakup dalam kegiatan analisis dan penafsiran, 

apakah penafsirannya sesuai, apakah perlu ada konfirmasi ulang pada 

sumber data atau informasi, apakah perlu perbaikan format tafsiran atau 

perlu data pendukung untuk memperkuat. Kesimpulan akhir akan menjadi 

suatu rekomendasi dan keputusan (judgment) dari penelitian ini.95 
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Selain itu data yang diperoleh dengan menggunakan alat 

pengumpulan data, yakni angket dan observasi dianalisis dengan 

menggunakan teknik deskriptif statistik. Sementara data yang diperoleh 

dari dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mendeskripsikan dan 

mempertajam analisis hasil penelitian.  
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Bab IV 

HASIL IMPLEMENTASI EVALUASI PROGRAM 

DUAL MODE SYSTEM (DMS) 

 

Pada bagian ini, dideskripsikan dan dibahas hasil evaluasi program 

Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui DMS Kemenag RI di DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang mencakup 3 wilayah provinsi, yakni 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali berdasarkan kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan secara berturut-turut dari evaluasi 

context, input, process, product, dan outcome.  

 

A. Evaluasi Komponen Konteks (Context) 

1. Legalitas Program DMS 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran data-data dokumen 

penyelenggaraan program, Program Peningkatan Kualifikasi S1 Guru 

Madrasah Ibtida‘iyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

sekolah melalui DMS—selanjutnya disebut program S1 DMS, untuk 

membedakannya dengan Program S1 kedua DMS—DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram, adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan yang 

secara khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan di lingkungan 

Kementerian Agama RI. Program ini dalam penyelenggaraannya 

dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) seluruh 

Indonesia, yang dalam proses perkuliahannya menggunakan Pendekatan 



Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 99 

Dual Mode, yakni pengintegrasian sistem pembelajaran konvensional 

(tatap muka di kampus) dan sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). 

Institut Agama Islam (IAIN) Mataram merupakan satu dari 

sejumlah LPTK penyelenggara program yang bertanggung jawab di 

Wilayah Timur Indonesia, yakni: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali. Kewenangan untuk 

menyelenggarakan program ini dilimpahkan oleh Depag RI—sekarang 

Kemenag RI—kepada IAIN Mataram terhitung sejak tahun akademik 

2009/2010. Menandai aktivitas perkuliahannya dimulai, Program S1 DMS 

IAIN Mataram menyelenggarakan Perkuliahan Perdana (Studium 

Generalle) pada tanggal 7 Oktober 2009.  

Dalam proses penyiapan perkuliahan perdana tersebut, banyak 

pihak yang dilibatkan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Dekan 

FITK IAIN Mataram: 

 ―Pada dasarnya, banyak pihak yang terlibat kerjasama dengan 
LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, terkait penyiapan input, 
pelaksanaan proses perkuliahan, dan pemberdayaan output DMS. 

Hal ini dapat dijelaskan sbb: 
1) Kanwil Kemenag NTB, NTT, dan Bali dalam penyiapan input 

mahasiswa yang dinyatakan layak menjadi calon peserta. Juga 
pihak Kanwil Kemenag 3 propinsi tersebut menjadi 
narasumber dalam kegiatan kuliah umum atau pembekalan 

PPL KKP kepada mahasiswa DMS, termasuk dalam 
monitoring kegiatan kemahasiswaan DMS. 

2) Kasi Mapenda Kabupaten/Kota se-NTB, NTT, dan Bali yang 
berperan tidak jauh berbeda dengan pihak Kanwil. Bahkan 
urusan teknis di lapangan, justru lebih intensif. 

3) MTsN Model Praya Lombok Tengah dalam hal pelaksanaan 
proses perkuliahan dan penyedia fasilitas praktikum di 
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laboraorium dan lapangan madrasah. 

4) Bupati Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan 
sarana dan prasarana untuk kelacaran proses perkuliahan di 

Kelas Lombok Timur. 
5) Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH Pancor) yang 

3 tahun pertama telah memberikan sarana dan prasarana untuk 

kelacaran proses perkuliahan di kelas Lombok Timur. 
6) Ketua STAI Al-Amin Dompu yang menyiapkan dan 

memberikan sarana dan prasarana untuk kelacaran proses 
perkuliahan di kelas Dompu. 

7) Kepala MAN 2 Tolobali Kota Bima yang telah menyiapkan 

dan memberikan sarana dan prasarana untuk kelacaran proses 
perkuliahan untuk kelas Bima. 

8) Kepala MAN Model Kupang NTT yang telah menyiapkan dan 
memberikan sarana dan prasarana untuk kelacaran proses 
perkuliahan untuk kelas Kupang NTT. 

9) Kepala Diklat Denpasar yang telah menyiapkan dan 
memberikan sarana dan prasarana untuk kelacaran proses 

perkuliahan untuk kelas Denpasar Bali‖. 
  

Senada dengan penjelasan Dekan FITK di atas, Ketua Pengelola 

juga menjelaskan: 

―Pada dasarnya begini pak, banyak pihak yang terlibat kerjasama 

dengan LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, terkait penyiapan input kemudian 

apa tadi, proses perkuliahan dan pemberdayaan out put pak. Contoh satu 

kita wilayah kerja kita NTB, NTT, dan Bali. Maka kita akan sangat terkait 

dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, NTT, dan BALI untuk 

menyediakan input mahasiswa dinyatakan layak menjadi calon peserta, 

juga pihak Kemenag tiga Propinsi itu jadi narasumber pak dalam Kuliah 

Umum melalui pembekalan PPL KKP kepada mahasiswa DMS, termasuk 
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monitoring kegiatan mahasiswa DMS pak. Yang ke dua, KASI Mapenda 

se- NTB, NTT, dan BALI berperan tidak jauh berbeda dengan Kantor 

Kementerian Wilayah pak, seperti urusan teknik di lapangan, bahkan lebih 

intensif dia Pak. Selanjutnya seperti di MTs Model Praya di Lombok 

Tengah pada saat proses perkuliahan, MTs tersebut menjadi lokasi kuliah 

kami. Jadi mereka menyediakan fasilitas praktikum di laboratorium dan di 

lapangan madrasahnya pak. Selanjutnya Bupati Lombok Timur 

memberikan sarana- prasarana proses perkuliahan di Diklat atau STIKES 

Lombok Timur, tempatnya di Kota Selong pak. Kemudian ada Rektor 

IAIH (Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor) tiga tahun pertama 

(2009-2011), memberikan sarana prasarana untuk kelancaran proses 

perkuliahan di kelas Lombok Timur pak. Di Dompu, ada Ketua STAI Al-

Amin memberikan tempat juga untuk kuliah di Dompu, di Bima di MAN 2 

Tolo Bali itu, juga menyiapkan tempat kuliah. Untuk di Kupang NTT itu, 

MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Model Kupang yang memberikan 

prasarananya. Juga untuk kuliah terakhir di Bali pak, di Kota Denpasar, 

Kepala Diklat memberikan kelasnya untuk kami pakai sebagai proses 

tempat perkuliahan. Ini bentuk kerjasama dalam proses input mahasiswa‖. 

Pada tahun 2009-2011 Sekretariat Program S1 DMS bertempat di 

Kampus 1 IAIN Mataram yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 35 

Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun oleh karena seluruh aktivitas 

akademik Fakultas Tarbiyah (sekarang berganti nama dengan Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan [FITK]) IAIN Mataram dialihkan ke Kampus 

2, maka pada akhir tahun 2011, Sekretariat S1 DMS dipindahkan ke 
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Kampus 2 IAIN Mataram yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Jempong 

Baru, Kota Mataram.  

Studi dokumen menegaskan bahwa penyelenggaraan program ini 

berlandaskan pada amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI atau PAI pada sekolah) minimal 

harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV, serta 

sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. Oleh karena itu, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia mulai 

tahun akademik 2008/2009 menyelenggarakan Program Peningkatan 

Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada 

Sekolah dengan menggunakan Pendekatan DMS. 

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi S1 bagi guru 

MI dan PAI sekolah melalui DMS bertujuan untuk: (a) Menghasilkan 

lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan untuk guru MI 

dan guru PAI pada sekolah; (b) Memberikan layanan peningkatan 

kualifikasi S1 guru MI dan guru PAI pada sekolah yang lulusan PGA 

(SLTA), D-2, dan D-3 sesuai tuntunan perundang-undangan. 

Memperhatikan data hasil wawancara dan studi dokumen di atas, 

maka latar belakang Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana 

(S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah melalui DMS, secara legal-

formal memiliki landasan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai 

tuntutan perundang-undangan. 
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2. Kebutuhan terhadap Program  

Program Peningkatan Kualifikasi S1 bagi Guru dalam jabatan telah 

menjadi program nasional mengingat target pada tahun 2014 bahwa semua 

pendidik harus sudah berkualifikasi S-1. Kementerian Agama RI 

mendesain program pendidikan dalam bentuk DMS di bawah payung 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) 

Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah Melalui 

DMS. 

Studi dokumen mengungkap bahwa pada tahun pertama 

diluncurkan (akhir 2009/awal 2010), Program DMS mencatat sejumlah 

10.000 peserta untuk kuota Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yang 

berasal dari guru MI dan PAI. Menurut data Diktis Kemenag RI, 

berdasarkan laporan dari masing-masing LPTK penyelenggara program ini 

menyebutkan bahwa di akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, LPTK telah 

meluluskan mahasiswa sejumlah 4.436 dari total kuota 10.000 mahasiswa. 

IAIN Mataram selaku LPTK Penyelenggara DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali 

telah meluluskan mahasiswa sejumlah 304 dari total kouta 510 mahasiswa 

DMS.  

Pada akhir 2011, Program ini dievaluasi. Hasil monitoring dan 

evaluasi Program peningkatan kualifikasi S-1 bagi Guru PAI/MI melalui 

DMS telah menghasilkan rekomendasi di antaranya adalah agar 

program DMS dilanjutkan, baik dengan menambah kuota baru, atau 
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minimal dengan melakukan rekrutmen peserta pengganti dari peserta yang 

sudah lulus. Direktur Jenderal telah menyerap aspirasi masyarakat tersebut 

dan menuangkan dalam Surat Edaran No. SE/DJ.I/PP.00.9/80/2012 tentang 

Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Layanan Akademik Program 

Peningkatan Kualifikasi S-1 Bagi Guru PAI/MI melalui DMS. Dalam 

rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan 

program ini, pada awal tahun 2012, LPTK secara bersama-sama dengan 

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kakankemenag Kabupaten/Kota perlu 

segera melakukan rekrutmen peserta pengganti dari peserta yang sudah 

lulus. Di DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, penyelenggara DMS 

wilayah NTB, NTT, dan Bali menjaring 465 peserta dan yang lulus seleksi 

hanya 330 peserta DMS sesuai kouta.  

Masyarakat NTB, NTT, dan Bali, dalam hal ini guru MI dan guru 

PAI pada sekolah masih sangat membutuhkan Program Kualifikasi S1 

Guru MI dan Guru PAI melalui DMS ini. Respons masyarakat sangat 

bagus, bahkan banyak guru yang tidak menghendaki Program ini 

dihentikan oleh Kemenag RI. Idealnya tetap dilanjutkan, agar para guru 

dapat meningkatkan kualifikasi formalnya sesuai tuntutan Undang-undang, 

tanpa terbebani dengan problem pendanaan. Data hasil wawancara dengan 

Dekan FITK IAIN Mataram menjelaskan hal tersebut berikut ini: 

―Respons masyarakat sangat bagus/sangat antusias terhadap 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui DMS. Bahkan dalam 
pertemuan evaluasi dan monitoring, baik yang dilakukan oleh Tim 
Pusat maupun oleh Pimpinan IAIN Mataram, kerap terungkap 

banyak guru yang tidak menghendaki Program ini dihentikan oleh 
Kemenag RI. Idealnya tetap dilanjutkan, agar para guru dapat 
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meningkatkan kualifikasi formalnya sesuai tuntutan Undang-

undang, tanpa terbebani dengan problem pendanaan. Tidak sedikit 
yang mengungkap bahwa jika Program DMS ini dihentikan, maka 

akan berdampak negatif bagi guru-guru yang mengajar di 
madrasah, terutama bagi guru-guru yang belum menempuh 
perkuliahan S1. Hal yang sama juga berlaku bagi guru-guru 

madrasah yang tidak sesuai ijazah S1-nya dengan tugas 
mengajarnya, misalnya Jurusan PAI mengajar Matematika, 

Bahasa Indonesia, dan lain-lain, ataupun Guru PAI menjadi guru 
Kelas di MI‖. 

Secara personal, bagi individu guru yang belum menyandang gelar 

kesarjanaan (S1) membutuhkan Program ini untuk memenuhi kualifikasi 

S1-nya sebagai syarat sertifikasi (pengakuan profesi) guru. Dan, secara 

kelembagaan, Program ini sangat membantu sekolah atau madrasah-

madrasah untuk mengakreditasi sekolah atau madrasahnya. Wawancara 

berikut dengan salah satu Kepala Madrasah dapat menjelaskan hal 

tersebut: 

―Respons kita setelah kita mendengar, baik dari Kemenag ataupun 
dari internet, kita sangat gembira sekali luar biasa gembiranya. 
Pertama, karena kita merasa guru kita akan terbantu bagi yang 

apa namanya tidak sanggup berbiaya untuk sekolah, itu akan 
terbantu dengan Program ini ada bantuan finansial dari 
Pemerintah untuk guru-guru kita yang belum S1. Yang kedua 

lembaga kita sangat diuntungkan, ketika guru kita sudah 
menyandang S1 PGMI, otomatis guru kelas akan terpenuhi. Nah, 

itu nanti kita diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kalau 
apa namanya guru kita sesuai dengan tunjangannya nilai sekolah 
kita akan naik.Makanya kita sangat terbantu, sangat senang 

mendengar informasinya sehingga kita langsung buntuti begitu‖. 
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Selain itu, program ini dibutuhkan oleh masyarakat tidak saja pada 

aspek kesejahteraan sebagai side effect dari sertifikasi guru dan akreditasi 

lembaga, sekolah, madrasah. Namun lebih dari itu, bekerja sebagai guru 

menuntut adanya kompetensi-kompetensi tertentu untuk dapat 

menjalankan tugas yang diembannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

seorang responden berikut: 

―Sebagai kepala sekolah, saya memberikan respons yang positif 
karena DMS ini merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam mendukung implementasi peningkatan kualifikasi 
akademik‖.  

Berdasarkan hasil studi angket terbuka, mahasiswa merespons 

positif terhadap keberlanjutan Program ini, bahkan Tidak sedikit yang 

mengungkap bahwa jika Program DMS ini dihentikan, maka akan 

berdampak negatif bagi guru-guru yang mengajar di madrasah/sekolah, 

terutama bagi guru-guru yang belum menempuh perkuliahan S1. Hal yang 

sama juga berlaku bagi guru-guru madrasah yang tidak sesuai ijazah S1-

nya dengan tugas mengajarnya, misalnya Jurusan PAI menjadi Guru Kelas 

di MI.Sebagaimana pernyataan Syaihun, mahasiswa DMS berikut: 

―Kalau DMS ditutup dampaknya negatif bagi guru-guru yang 

mengajar di madrasah, terutama bagi guru-guru yang tidak sesuai 
ijazahnya (Jurusan PAI mengajar bidang Studi Matematika, dan 
lain-lain. Atau, guru PAI menjadi Guru kelas di MI. Oleh karena 

itu, menurut pendapat saya sebaiknya DMS jangan ditutup‖.  

M. Nuruddin, mahasiswa DMS menanggapi hal yang sama, juga 

mengungkapkan:  
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―Saya kurang setuju kalau hal tersebut terjadi, karena ini 

merupakan peluang besar bagi yang kurang mampu untuk 
mengikuti kuliah secara reguler apalagi bagi guru-guru yang 

sudah lanjut usia‖. 

Pendapat mahasiswa DMS di atas sangatlah wajar mengingat 

perkuliahan DMS berbeda dengan perkuliahan reguler, baik dari segi 

waktu pelaksanaan, waktu tempuhan, dan pembiayaan. Dari segi waktu 

pelaksanaan, perkuliahan DMS didesain tidak mengganggu pelaksanaan 

tugas mengajar bagi guru, peserta DMS. Dari segi waktu tempuhan, 

perkuliahan DMS lebih singkat karena kurikulumnya lebih ramping dan 

adanya sistem konversi mata kuliah hingga 60% dari total mata kuliah 

tempuhan. Dari segi pembiayaan, perkuliahan DMS semuanya dibiayai 

oleh Kemenag RI. Pernyataan Kasi Mapenda Kanwil Kemenag Provinsi 

NTB berikut memperkuat pernyataan di atas: 

―Ya, respons masyarakat terutama lembaga swasta, yaitu 
madrasah-madrasah yang ada di NTB, Madrasah Ibtida’iyah, tentu 

ini menyambut positif karena mereka dari segi mungkin 
kemampuan ekonomi, jadi bisa hanya sampai SLTA, Aliyah, atau 
PGA, kemudian di program DMS ini untuk bisa dikualifikasikan 

tentu ini adalah positif. Selain karena mereka akan dikuliahkan 
secara gratis. Dan ini yang membuat mereka antusias. Dan mereka 

pendaftarnya cukup banyak dan cuma kan daya tampung dari dan 
daya keuangan negara yang membatasi mereka‖.  

Faktor ekonomi dan tuntutan profesi juga tuntutan Undang-undang 

yang mengharuskan para guru menyandang gelar sarjana sesuai bidang 

profesinya adalah stimulus yang memotivasi para guru, mahasiswa 
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Program DMS, sebagaimana diakui oleh Dekan FITK IAIN Mataram. 

Berikut teks lengkap wawancara dengan Dekan FITK IAIN Mataram:  

―Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Secara 
umum dapat ditegaskan bahwa motivasi calon mahasiswa 
mengikuti program DMS ini sangat tinggi (highly motivated). 

Indikator sederhananya dapat terbaca saat penerimaan mahasiswa 
baru melalui DMS yang memang tidak tiap tahun bisa diadakan, 

tergantung quota yang ditetapkan oleh Kemenag pusat. Satu 
contoh sederhana, pada saat rekrutmen peserta baru DMS quota 
tahun 2012, hanya 338 orang mahasiswa yang dapat diterima dari 

sekitar 465 orang calon mahasiswa. Hal ini mungkin dapat 
dipahami, karena Program ini dapat mengurangi beban para guru 

untuk tetap dapat melanjutkan perkuliahan tanpa terkendala dana. 
Di samping itu, para guru tetap dapat kuliah sambil menjalankan 
tugas keseharian di madrasah/sekolah. Sebab waktu perkuliahan 

DMS ditetapkan secara nasional, yaitu hari Jum’at, Sabtu, dan 
Minggu‖.  

Berdasarkan paparan data hasil studi dokumen dan hasil wawancara 

(Dekan FITK IAIN Mataram, Kabid Mapenda Kanwil Kemenag NTB, 

Kepala Madrasah, dan Mahasiswa DMS) di atas, kiranya dapat 

digarisbawahi bahwa penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi S1 

bagi guru MI dan PAI sekolah melalui DMS bertujuan untuk:  

1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana 

pendidikan untuk guru MI dan guru PAI pada sekolah. 

2. Memberikan layanan peningkatan kualifikasi S1 guru MI dan 

guru PAI pada sekolah yang lulusan PGA (SLTA), D-2, dan D-3.  

Pada komponen context, evaluasi program ini dapat ditinjau dari 

dua sisi: peraturan yang melandasinya, dan kebutuhan terhadap program.  
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Pertama, Program Kualifikasi S1 Guru MI dan Guru PAI melalui 

DMS ini berlandaskan tata aturan perundang-undangan yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Peraturan perundang-

undangan tersebut antara lain:  

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi 

Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, 

dan PAI pada Sekolah Melalui DMS. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru 

dalam jabatan. 

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 

tentang Rambu-Rambu Operasional Program Peningkatan 

Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru MI dan Guru PAI Pada 

Sekolah Melalui DMS. 

5. Surat Edaran No. SE/DJ.I/PP.00.9/80/2012 tentang Peningkatan 

Mutu Pengelolaan dan Layanan Akademik Program Peningkatan 

Kualifikasi S-1 Bagi Guru PAI/MI/RA Melalui DMS. 

Kedua, Program Kualifikasi S1 Guru MI dan Guru PAI melalui 

DMS sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi guru-guru dalam 

jabatan untuk memenuhi tuntutan kualifikasi akademiknya sebagai guru. 
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Motivasi mahasiswa dan calon mahasiswa mengikuti Program sangat 

tinggi, selain karena tuntutan profesi dan tuntutan undang-undang, juga 

Program ini bebas biaya alias gratis, dan tidak mengganggu tugas 

pokoknya sebagai guru adalah membelajarkan siswa di kelas. Idealnya 

program ini dilanjutkan, masyarakat merespons positif terhadap 

keberlanjutan Program ini dan tidak ingin dihentikan, sampai hajat undang-

undang tidak ada guru yang belum berkualifikasi S1 sudah tuntas. 

 

B. Evaluasi Komponen Masukan (Input) 

1. Rekrutmen Mahasiswa DMS 

Berdasarkan data hasil wawancara dan studi dokumen, Pengelola 

Program S1 DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram menetapkan persyaratan 

mahasiswa DMS sebagai berikut:  

1. Usia di bawah 58 tahun pada tahun 2015. 

2. Telah mengabdi sebagai guru minimal 5 tahun yang dibuktikan 

degan SK (dari Pemerintah Daerah/Kemenag/Yayasan). 

3. Jadwal mengajar. 

4. Ijazah pendidikan terakhir (PGA/MA/SMA, Diploma)  

5. Surat pernyataan mematuhi program. 

6. Lulus tes tulis, wawancara, dan uji kompetensi baca-tulis Al-

Qur‘an.  

Unsur-unsur penetapan kriteria calon mahasiswa ini sangat logis, 

dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, terdapat syarat khusus dalam seleksi 
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calon mahasiswa DMS, di luar persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenag 

Pusat. Hal ini dirincikan oleh penjelasan Dekan FITK IAIN Mataram 

berikut: 

―Untuk LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, persyaratan calon 

mahasiswa DMS harus sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Kemenag Pusat, plus persyaratan khusus. 
Persyaratan dari Kemenag Pusat meliputi: 

(1) Guru PAI pada sekolah dan MI yang terdaftar di 
Kementeriaan Agama; 

(2) Belum memiliki kualifikasi akademik sarjana S1/D-IV dari 
LPTK terakreditasi; 

(3) Mendapatkan rekomendasi atau ijin dari Kepala 

Madrasah/Sekolah dan/atau Kepala Kantor Kementerian 
Agama/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat 

bagi guru yang berstatus PNS dan dari Kepala 
Madrasah/Sekolah bagi guru yang berstatus non-PNS; 

(4) Berusia maksimal 58 tahun pada tahun 2015 (usia di bawah 

50 tahun dan masa kerja di bawah 20 tahun pada tahun 
2014); 

(5) Sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari 
dokter; 

(6) Prioritas diberikan kepada guru yang memiliki masa 

kerja/pengabdian lebih lama dan/atau memiliki prestasi. 
Sedangkan Persyaratan Khusus yang ditetapkan LPTK IAIN 

Mataram, yaitu: 

(1) Lulus Tes Tulis (wawasan keislaman, dan pengetahuan 

bahasa Arab dan Inggris) 
(2) Lulus Tes BTQ (Baca, Tulis Al- Qur’an).  
(3) Lulus Tes Wawancara/Kelayakan‖. 

Berdasarkan studi angket terbuka, seluruh mahasiswa menyatakan 

kriteria penetapan calon mahasiswa DMS sudah tepat. Husniatul Khairi 

mengemukakan: ―Menurut saya, sudah tepat, sudah sesuai dengan bidang 
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yang diampu‖. Demikian juga M. Nuruddin, menyatakan: ―Saya kira 

sudah tepat karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan‖. 

Minsyah juga mengungkapkan kriteria yang ditetapkan sudah memenuhi 

harapan para guru, ―Ya, Alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan 

harapan kami‖.  

Pelaksanaan seleksi administrastif dan akademik dilaksanakan oleh 

jajaran birokrasi Kemenag bekerja sama dengan perguruan tinggi 

penyelenggara, yakni DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram untuk wilayah 

Provinsi NTB, NTT, dan Bali. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Pengelola: 

―Baik pak Fattah, iya tahun 2009 kemudian 2012, dan 2013, iya itu 

seleksi-seleksi dari tadi mekanismenya guru-guru direkomendasikan oleh 

kepala madrasahnya, dilanjutkan ke Kemenag Kabupaten Kota, kemudian 

dibuatkan surat rekomendasi lagi oleh kantor Kementerian Agama Wilayah 

NTB BALI dan NTT, masing-masing itu ada cakupannya, itu kemudian 

terakhir surat diserahkan ke LPTK rayon sepuluh untuk IAIN Mataram. 

Jadi kuota awal itu 459 orang itu dites, kita melibatkan tentu melibatkan 

Mapenda masing-masing dan IAIN, kemudian Tim IAIN dari Rektorat, 

dari Fakultas kemudian ada sebagian mungkin dari Rektorat sebagian besar 

dari Fakultas atau LPTK untuk melakukan tes tulis, kemudian setelah tes 

tulis, ada tes tambahan baca tulis Al-Quran, konsep-konsep dasar yang 

harus difahami bapak‖. 

Adapun alur proses rekrutmen mahasiswa DMS berdasarkan kuota, 

terbagi menjadi dua: kouta tahun 2009, dan kuota tahun 2012. Pada tahun 

2009, alur proses rekrutmen calon mahasiswa DMS tidak melalui seleksi 
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tes potensi akademis. Demikian juga pada seleksi administratif calon 

peserta tidak melibatkan LPTK Penyelenggara. Sebagaimana Wakil Ketua 

Program Periode 2012/2013 menyebutkan bahwa: 

―Pada awalnya—kuota tahun 2009, Pent—, kita—LPTK IAIN 

Mataram, pent—tidak terlibat sama sekali dalam proses seleksi 
administrasi calon peserta DMS ini, kami tiba-tiba mendapat Surat 
Edaran SK dari Kemenag RI tentang daftar peserta tetap DMS, 

saat itu untuk wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa, serta NTT. 
Jadi, kami tahunya menerima mahasiswa untuk dikuliahkan. 

Namun, kalau pengusulan peserta pengganti, misalnya ada yang 
gugur di tengah jalan karena tak sanggup melanjutkan, sakit, 
meninggal dan lain-lainnya itu, kami yang inisiasi. Nah, pada 

kouta berikutnya—2012, pent—, seleksi calon mahasiswa DMS kita 
LPTK yang melakukan seleksi administrasi dan juga kita lakukan 

tes kecakapan akademik‖. 

Lebih lanjut, disebutkan bahwa rekrutmen peserta calon mahasiswa 

DMS pada kuota tahun 2012, pihak LPTK berupaya memaksimalkan 

proses perekrutan dengan melakukan langkah-tahapan, yaitu: menyurati 

Kemenag kabupaten/kota agar peserta calon mahasiswa mendaftarkan diri 

langsung ke LPTK IAIN Mataram, dan pada tes potensi akademik peserta 

calon mahasiswa pihak kemenag kabupaten/kota juga dilibatkan. 

Berdasar hasil studi dokumen, alur porses rekrutmen calon 

mahasiswa DMS pada kuota tahun 2012 sedikit mengalami perubahan. 

Pada kuota tahun 2009 pada seleksi administrasi tidak melibatkan LPTK 

Penyelenggara, sementara pada tahun kuota 2012, IAIN Mataram sebagai 

LPTK penyelenggara Rayon 10 sejak awal dilibatkan sebagai tim seleksi 
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administratif calon mahasiswa DMS. Secara detail proses rekrutmen 

mahasiswa DMS Kuota tahun 2012 meliputi beberapa tahapan, yakni: 

1. Guru mengisi form dan melengkapi dokumen pendukung. 

2. Kepala madrasah/sekolah menyampaikan dokumen usulan ke 

Kantor Kemenag Kab./Kota. 

3. Kantor Kemenag Kab./Kota membuat rekap data calon peserta, 

kemudian menyampaikannya ke Kanwil Kemenag Provinsi, 

dokumen tidak lengkap dikembalikan madrasah/sekolah. 

4. Kanwil Kemenag membuat rekap calon peserta dari kemenag 

Kab./Kota. kemudian menyampaikan rekap dan dokumen 

pendukung ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 

5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan verifikasi data, 

pemeringkatan, dan penyediaan calon Daftar Peserta Tetap (DPT). 

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Mengelurkan SK DPT. 

7. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan SK Dirjen 

Pendis tentang DPT ke LPTK Induk dan Kanwil. 

8. LPTK Induk menentukan rombel peserta ke LPTK Mitra, dan 

menyelenggarakan program. 

9. LPTK Mitra menerima daftar peserta dari LPTK Induk, kemudian 

menyelenggarakan program sesuai dengan kalender akademik 

yang telah ditetapkan LPTK Induk. 

10. Jika terdapat double data, peserta tidak aktif,mengundurkan diri, 

atau meninggal dunia, LPTK induk melaporkan ke Kanwil. 
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11. Kanwil dapat mengajukan usulan penggantian DPT, alurnya 

sebagaimana poin empat (4) dan seterusnya. 

Input mahasiswa yang direkrut sejak Tahun Akademik 2009/2010 

hingga penelitian ini dilakukan, mahasiswa Program S1 DMS di LPTK 

Rayon IAIN Mataram dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Jumlah mahasiswa peserta program S1 DMS kuota tahun 2009 

berjumlah 507 orang mahasiswa, dengan rincian; Jurusan PGMI 

berjumlah 386 mahasiswa, dan Jurusan PAI berjumlah 121 

mahasiswa. Jika diklasifikasikan berdasarkan wilayah provinsi, 

jumlah tersebut terdapat 407 mahasiswa berada di Provinsi NTB, 

dan 100 mahasiswa dari Provinsi NTT.  

2. Kuota tahun 2012 berjumlah 330 mahasiswa, dengan rincian; 

Jurusan PGMI berjumlah 261 mahasiswa, dan Jurusan PAI 

berjumlah 69 mahasiswa; jumlah berdasarkan wilayah provinsi, 

terdapat 256 mahasiswa berada di Provinsi NTB, 46 mahasiswa 

dari Provinsi NTT, dan 28 mahasiswa berada di Provinsi Bali. 

Lebih detail gambaran keadaan mahasiswa S1 DMS di DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4. 1 Rekap Mahasiswa S1 DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

No. Provinsi Rombel 
Kuota Tahun 2009 Kuota Tahun 2012 

PGMI PAI PGMI PAI 

1 NTB Mataram 2 69 57 27 24 

  
Lombok Tengah 1 55 - 52 - 

  
Lombok Timur 2 56 19 29 25 

  
Sumbawa 1 25 - 31 - 

  
Dompu 1 65 - 28 - 

  
Bima 1 61 - 40 - 
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No. Provinsi Rombel 
Kuota Tahun 2009 Kuota Tahun 2012 

PGMI PAI PGMI PAI 

2 NTT Kupang 2 55 45 26 20 

3 Bali Bali 1 - - 28 - 

Subtotal 386 121 261 69 

Total 507 330 

 

Berdasarkan tabel di atas, sebaran mahasiswa mayoritas berada di 

wilayah Provinsi NTB dengan prosentase 80,28% (tahun 2009), dan 

77,58% (tahun 2012), menyusul wilayah Provinsi NTT 19,72% (tahun 

2009), dan 13,94% (tahun 2012), sementara Provinsi Bali mencapai 8,84% 

untuk kuota tahun 2012. 

Tabel 4. 2 Prosentase Mahasiswa S1 DMS Berdasarkan Wilayah Provinsi 

No. Wilayah 
Kuota Tahun 2009 Kuota Tahun 2012 

∑ % ∑ % 

1. NTB 407 80.28 256 77.58 

2. NTT 100 19.72 46 13.94 

3. BALI - - 28 8.48 

Jumlah 507 100 330 100 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Berdasarkan jurusan yang diminati, kuota tahun 2009 Jurusan 

PGMI 76,13%, dan PAI 23,87%. Sementara untuk kuota tahun 2012 

Jurusan PGMI 79,09%, dan Jurusan PAI 20,91%. Hal ini menunjukkan 

jumlah peminat Jurusan PGMI lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

Jurusan PAI.  
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Tabel 4. 3 Prosentase S1 Mahasiswa DMS Berdasarkan Jurusan 

No. Jurusan 
Kuota Tahun 2009 Kuota Tahun 2012 

∑ % ∑ % 

1. PGMI 386 76.13 261 79.09 

2. PAI 121 23.87 69 20.91 

Total 507 100 330 100 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir, mahasiswa S1 

DMS LPTK IAIN Mataram pada kuota tahun 2009, jumlah mahasiswa 

yang berkualifikasi SMA/MA/PGA/sederajad 37,48%, D2 sejumlah 

60,55%, D3 berjumlah 1,97%. Dan, pada kuota tahun 2012, 

SMA/MA/PGA/sederajad 19,39%, kualifikasi pendidikan D2 berjumlah 

78,48%, D3 berjumlah 2,12%. Dengan demikian, mahasiswa Program ini 

didominasi oleh mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan terakhir 

berkualifikasi akademik diploma dua (D2). 

Tabel 4. 4 Prosentase Mahasiswa S1 DMS berdasarkan Latar Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir 
Kuota Tahun 2009 Kuota Tahun 2012 

∑ % ∑ % 

1. SMA/MA/PGA 190 37,48 64 19,39 

2. D1 - 0% - 0% 

3. D2 307 60,55 259 78,48 

4. D3 10 1,97 7 2,12 

Total 507 100 330 100 

 Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 
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Prosentase jumlah mahasiswa berdasarkan pada tingkat usia, 

wilayah sebaran, pembagian jurusan dan latar pendidikan terakhir pada 

masing-masing kuota di atas, dapat ditampilkan pada gambar-gambar 

berikut: 

 

Gambar 4. 1 Mahasiswa Program S1 DMS Kuota Tahun 2009 dan 2012 

 

Gambar 4. 2 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Wilayah  

(Kuota Tahun 2009) 

Gambar atas menegaskan bahwa pada tahun 2009 sebaran 

mahasiswa mayoritas berada di wilayah Provinsi NTB dengan prosentase 

80,28%, menyusul wilayah Provinsi NTT 19,72%. Sementara Provinsi Bali 

tidak memiliki mahasiswa karena keran kerjasama dengan LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram masih belum dibuka. 
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Gambar 4. 3 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Jurusan  

(Kuota Tahun 2009) 

Berdasarkan jurusan yang diminati, kuota tahun 2009 mahasiswa 

yang memilih Jurusan PGMI sebesar 76,13%, dan Jurusan PAI sebesar 

23,87%. Gambar tersebut menunjukkan jumlah peminat Jurusan PGMI 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jurusan PAI.  

 

Gambar 4. 4 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Latar Pendidikan  

(Kuota Tahun 2009) 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan latar belakang 

pendidikan terakhir, mahasiswa S1 DMS LPTK IAIN Mataram pada kuota 

tahun 2009, jumlah mahasiswa yang berkualifikasi 

SMA/MA/PGA/sederajad 37,48%, D2 sejumlah 60,55%, D3 berjumlah 

1,97%. Dengan demikian, mahasiswa Program DMS ini didominasi oleh 
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mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan terakhir berkualifikasi 

akademik diploma dua (D2). 

 

Gambar 4. 5 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Wilayah  

(Kuota tahun 2012) 

 

Gambar di atas mengungkap bahwa hingga angkatan tahun 2012, 

sebaran mahasiswa mayoritas berada di wilayah Provinsi NTB dengan 

prosentase 77,58%, menyusul wilayah Provinsi NTT sebesar 13,94%. 

Sementara Provinsi Bali mencapai 8,84% untuk kuota tahun 2012. 

 

Gambar 4. 6 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Jurusan  

(Kuota Tahun 2012) 

 

Gambar tersebut menegaskan bahwa berdasarkan jurusan yang 

diminati, untuk kuota tahun 2012 Jurusan PGMI mencapai angka 79,09%, 
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dan Jurusan PAI sebesar 20,91%. Hal ini menunjukkan jumlah peminat 

Jurusan PGMI, hingga kuota tahun 2012, masih lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Jurusan PAI.  

 

Gambar 4. 7 Prosentase Mahasiswa berdasarkan Latar Pendidikan  

(Kuota Tahun 2012) 

Gambar tersebut mengungkap bahwa berdasarkan latar belakang 

pendidikan terakhir, pada kuota tahun 2012, mahasiswa DMS dengan latar 

pendidikan SMA/MA/PGA/sederajad sebesar 19,39%, sedang yang 

berkualifikasi pendidikan D2 mencapai angka 78,48%, dan D3 berjumlah 

2,12%. Dengan demikian, mahasiswa Program DMS ini, hingga kuota 

tahun 2012, didominasi oleh mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan 

terakhir berkualifikasi akademik diploma dua (D2). 

Lebih lanjut perlu dipertegas bahwa input mahasiswa berhubungan 

erat dengan pola rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen mahasiswa Program 

S1 DMS pada dasarnya berjalan lancar. Secara prosedural, tahapan 

rekrutmen sudah dilaksanakan. Namun, unsur selektivitas-administratif 

tidak maksimal dilaksanakan. Sebagaimana Syaihun, mahasiswa DMS 

mengemukakan: 
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―Kecurangan tidak ada. Tapi yang menjadi temuan bagi 

mahasiswa DMS, ada yang berusia lebih dari 55 tahun, padahal 
ketentuannya jelas, syaratnya tidak boleh berusia lebih dari 50 

tahun ke atas‖. 

Pada kuota tahun 2009, LPTK IAIN Mataram penyelenggara DMS 

wilayah NTB, NTT, dan Bali diberikan kuota 507mahasiswa peserta DMS. 

Dari jumlah tersebut terdapat 4 orang mahasiswa yang berusia di atas 58 

tahun (jika berada pada tahun 2015), dan 5 orang mahasiswa bukan 

merupakan guru MI dan juga bukan guru PAI di sekolah. Secara detail data 

mahasiswa yang dimaksud ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 5 Jumlah Mahasiswa S1 DMS yang berusia di atas 58 Tahun 

No

. 

Nama TTL Tempat Tugas Kelas Ket. 

1. Abdul Hamid Pringgabaya, 1954 MI.NW 

Pringgabaya 

Mataram Usia 

diatas 

58 

tahun 

jika 
pada 

tahun 

2015 

2. Subhiyah, A.Ma Lombok Timur, 1956 SDN 3 Kembang 

Sari 

Lombok 

Timur 

3. H. Anhar, A.Ma Lombok Timur, 1954 SDN 4 Sakra Lombok 

Timur 

4. Ridwan Sulaiman, 

A.Ma 

Bima, 31 Desember 

1953 

MIN Kepa 

Menanu 

NTT 

5. Hasnawati, A.Ma Karang Baru, 1976 TK. Aisyiah Mataram Bukan 

guru 

MI/P

AI SD 

6. Erna Juita Wanasaba, 16 Februari 

1985 

TK Izzul Islam Lombok 

Timur 

7. Tuhpatul Aini, 

A.Ma 

Karang Baru, 1975 TK. Islam Ma'arif Lombok 

Timur 

8. Zainaturrohmi, 
A.Ma 

Bebidas, 14 April 1975 TK. Darmawanita Lombok 
Timur 

9. Rafiah Bima, 07 Juli 1972 TK. Purwanida 

XII 

Bima 

 Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Pada kuota tahun 2012, terdapat 180 orang mahasiswa yang 

merupakan sisa kuota tahun 2009, dan 330 orang pengganti mahasiswa 
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yang sudah lulus. Dari jumlah 330 orang mahasiswa DMS tersebut, jika 

ditinjau dari latar belakang tempat tugasnya, dapat diketahui yang bertugas 

sebagai guru TK 4 orang, RA 30 orang, SD 44 orang, guru MI 224 orang, 

guru MTs 25 orang, dan guru MA 1 orang. 

Meski tidak ada temuan terkait mahasiswa yang berusia lebih dari 

ketentuan, bukan berarti perekrutan mahasiswa DMS kuota 2012 lebih 

disiplin administratif. Dari data yang dikemukakan di atas, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni; mahasiswa tepat sasaran, dan tidak 

tepat sasaran. Jika pada tahun 2009, SK penyelenggaraan DMS yang 

dilimpahkan ke LPTK IAIN Mataram adalah tentang Program 

Penyelenggaraan Kualifikasi S1 Guru MI dan Guru PAI pada sekolah, 

maka pada tahun 2012 di tambah satu sasaran lagi, yakni guru RA yang 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 519 

Tahun 2012 Tentang Peserta Program Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru 

Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtida‘iyah dan Guru PAI pada Sekolah 

melalui DMS pada LPTK IAIN Mataram Tahun 2012. Dengan demikian, 

mahasiswa yang latar belakangnya bertugas sebagai guru TK (4 orang), 

guru MTs (25 orang), dan guru MA (1 orang) merupakan sasaran yang 

tidak tepat bagi program ini. (Lebih lanjut data ini dapat dilihat pada 

lampiran 14 halaman 564). 

Studi dokumen menegaskan bahwa penjaringan dan penetapan 

mahasiswa peserta DMS dikukuhkan dengan SK Dirjen Pendis Kemenag 

RI. SK Dirjen Pendis, di samping mengukuhkan status peserta calon 

mahasiswa sebagai mahasiswa DMS, juga menegaskan penempatan 
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mahasiswa tersebut pada kelas yang pembidangannya sesuai dengan 

bidang profesinya. Program ini, dalam penyelenggaraannya di LPTK IAIN 

Mataram membagi kelasnya menjadi dua kelas, yakni Kelas PGMI, dan 

Kelas PAI. Idealnya kelas PGMI diperuntukkan bagi mahasiswa yang 

bertugas sebagai guru MI, dan kelas PAI diperuntukkan bagi mahasiswa 

yang bertugas sebagai guru PAI di sekolah umum. Namun pada 

realitasnya, penempatan kelas ini masih campur aduk. Kelas PAI masih 

diisi terdapat mahasiswa berstatus guru MI, demikian juga sebaliknya, 

pada kelas PGMI masih terdapat mahasiswa yang berstatus sebagai guru 

PAI. Berdasarkan data dokumentasi DMS LPTK IAIN Mataram, kuota 

tahun 2009 sebanyak 510 orang, yang terbagi kedalam kelas PGMI 374 

mahasiswa terdapat 45 mahasiswa yang berstatus guru PAI di sekolah, dan 

pada kelas PAI juga terdapat 75 mahasiswa yang berstatus guru MI 

(rincian daftar mahasiswa Kuota tahun 2009 terlampir).  

Demikian juga pada kuota tahun 2012, konsekuensi SK Dirjen 

Pendis No. 519 Tahun 2012 yang menyerap aspirasi masyarakat, 

mengakomodir kebutuhan guru RA, semestinya kelas dibagi menjadi 3 

(tiga), yakni kelas RA, PGMI, PAI. Di satu sisi SK yang dikeluarkan oleh 

Dirjen Pendis No. 519 Tahun 2012 menghendaki adanya kelas tambahan 

yang diperuntukkan bagi guru RA, namun di sisi lain, lampiran SK Dirjen 

Pendis No. 519 Tahun 2012menetapkan pembagian kelas khususnya di 

LPTK IAIN Mataram hanya kelas PGMI dan PAI. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sasaran Program DMS 

adalah guru-guru dalam jabatan sebagai pengajar di MI dan guru PAI di 
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sekolah. Namun, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang di luar kriteria 

yang ditentukan, yakni guru TK/RA. Secara akademik, bidang keilmuan 

guru TK/RA berbeda dengan guru MI maupun guru PAI pada sekolah. 

Idealnya dua bidang profesi ini tidak disatupadukan penyelenggaraan 

pendidikannya. Guru MI harus dididik dalam wadah tersendiri, guru PAI 

dididik dalam wadah sendiri, dan demikian juga dengan guru TK/RA harus 

dididik dalam wadah tersendiri juga. Dengan pemisahan wadah ini, sasaran 

dan tujuan yang dihajatkan jelas, kurikulum tempuhannya jelas dan 

terarah, dan akan mempermudah pelaksanaan.Disiplin administrasi yang 

longgar bermuara pada input mahasiswa DMS yang tidak tepat sasaran.  

Selain seleksi administratif, proses rekrutmen mahasiswa DMS 

juga melalui tahapan seleksi potensi akademik meliputi tes tulis, tes 

wawancara, dan uji kompetensi baca-tulis Al-Qur‘an yang diselenggarakan 

oleh LPTK IAIN Mataram. Materi tes tulis terdiri dari wawasan 

kependidikan dan kebangsaan, bidang kependidikan dan keguruan, dan 

materi Keislaman (Akidah Akhlak, Fiqih, Qur‘an Hadis, dan SKI). 

Sementara materi tes wawancara menyangkut kesiapan psikologis calon 

mahasiswa mengikuti perkuliahan DMS. Materi tes dibuat oleh panitia 

penyelenggara dari kalangan Dosen IAIN Mataram sesuai bidang 

keahliannya. Tes dilaksanakan dalam tenggat waktu 2 (dua) hari, hari 

pertama tes tulis, dan hari kedua tes wawancara dan uji kompetensi baca 

tulis al-Qur‘an. Peserta tes dinyatakan lulus berdasarkan perangkingan skor 

tertinggi ke skor terendah sampai terpenuhi kuota yang telah ditentukan. 
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Pada tahapan seleksi potensi akademik ini banyak peserta tes yang 

dinyatakan tidak lulus. Berikut hasil wawancara Dekan FITK IAIN 

Mataram:  

―Secara umum dapat ditegaskan bahwa motivasi calon mahasiswa 

mengikuti program DMS ini sangat tinggi (highly motivated). 
Indikator sederhananya dapat terbaca saat penerimaan mahasiswa 
baru melalui DMS yang memang tidak tiap tahun bisa diadakan, 

tergantung quota yang ditetapkan oleh Kemenag pusat. Satu 
contoh sederhana, pada saat rekrutmen peserta baru DMS quota 

tahun 2012, hanya 338 orang mahasiswa yang dapat diterima dari 
sekitar 465 orang calon mahasiswa. Hal ini mungkin dapat 
dipahami, karena program ini dapat mengurangi beban para guru 

untuk tetap dapat melanjutkan perkuliahan tanpa terkendala 
dana‖. 

Kabid Mapenda Kanwil Kemenag NTB, juga mengungkapkan:  

―Selain karena mereka akan dikuliahkan secara gratis. Dan ini 

yang membuat mereka antusias. Mereka yang mendaftar cukup 
banyak, Cuma, kan daya tampung dan daya keuangan negara yang 
membatasi mereka‖.  

Berdasarkan data wawancara dan studi dokumen di atas, terungkap 

bahwa semakin jelas perbedaannya tahapan proses perekrutan pada 

penyelenggaraaan kuota tahun pertama (2009) dengan kuota tahun kedua 

(2012). Pada tahun pertama (2009), perekrutan bersifat ―sentralis‖ 

ditangani oleh Panitia Pusat, Kemenag RI melalui jaringan birokrasinya ke 

bawah, sementara pada kuota tahun kedua (2012) Kemenag RI 

berkoordinasi dengan LPTK penyelenggara IAIN Mataram melakukan 

penjaringan administrasi dan akademik dengan serangkaian tahapannya.  
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Proses perekrutan mahasiswa DMS memang melewati tahapan-

tahapan yang sudah ditentukan, namun tidak serta-merta mampu menjamin 

input mahasiswa DMS yang tepat sesuai sasaran yang dituju.  

 

2. Dosen/Tenaga Pengajar 

Tenaga Pengajar berdasarkan data-data dokumentasi Program S1 

DMS LPTK IAIN Mataram, dapat dikelompokkan menjadi dosen tetap 

LPTK dan tidak tetap LTPK. Dosen Tetap LPTK IAIN Mataram ada 

sejumlah 18 dosen dengan kualifikasi akademik doktor (S3), 113 dosen 

berkualifikasi akademik magister (S2). Sementara dosen tidak tetap LPTK 

terdiri dari 1 orang dosen berkualifikasi doktor (S3), 15 dosen 

berkualifikasi magister (S2), dan 5 orang berkualifikasi sarjana (S1). 

Adapun rincian kualifikasi Tenaga Pengajar/Dosen DMS dapat tergambar 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 6 Jumlah dan Jenjang Dosen 

No. Status Tenaga Dosen 
Pendidikan 

Jumlah 
S1 S2 S3 

1. Dosen Tetap LPTK - 113 18 131 

2. Dosen Tidak Tetap LPTK 5* 15 1 21 

*Dosen direkrut dari unsur pejabat Mapenda setempat 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dosen tetap LPTK IAIN yang 

mengajar di Program S1 DMS mencapai 91,61%, dan dosen tidak tetap 

LPTK hanya mencapai 8,39%. Selanjutnya ditampilkan prosentase jumlah 
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dosen tetap dengan dosen tidak LPTK berdasarkan kualifikasi 

akademiknya dalam gambar berikut: 

 

Gambar 4. 8 Kualifikasi Akademika Dosen Tetap LPTK IAIN Mataram  

yang mengajar pada Program S1 DMS 

 

Gambar 4. 9 Kualifikasi Akademika Dosen Tidak Tetap LPTK IAIN Mataram  

yang mengajar pada Program S1 DMS 

Perekrutan dosen dengan kualifikasi di bawah S2, yakni sarjana S1 

menjadi opsi paling akhir, jika menemui jalan buntu dan/atau untuk 

mengakomodir pejabat di lingkup Mapenda, tempat di mana lokasi 

perkuliahan/pengelolaan DMS berlangsung. Hal ini sebagaimana 
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diungkapkan oleh Ketua Pengelola Program DMS Tahun Akademik 2013-

2015 berikut: 

―Semua dosen yang mengajar di DMS ini sudah S2, bahkan S3. 
Kami perioritaskan teman-teman dosen di Tarbiyah, baru dari 
faultas-fakultas lain, seperti Syari’ah dan Dakwah, tentunya yang 

sesuai dengan bidang keilmuannya. Namun, tidak kami pungkiri 
ada juga beberapa, tidak banyak ya, yang berkualifikasi S1, itu 

tenaga pengajar yang kami rekrut dari orang-orang lokal, kayak 
dari Mapenda, aaa…, kami akomodir untuk mengawal dan 
memotifasi mahasiswa, mengingat daerah tersebut jauh dari 

jangkauan kami pengelola di sini, seperti di NTT, dan Sumbawa, 
tapi di sini kami sandingkan dengan dosen lain yang sudah S2, 

yaaah, modelnya team teaching lah‖. 

Pernyataan di atas, juga perkuat oleh Sekretaris Pengelola Program 

DMS LPTK IAIN Mataram Tahun Akademik 2013-2015, yang 

mengungkapkan: 

―DMS LPTK IAIN Mataram ini kan tidak punya kerjasama dengan 
LPTK Mitra, jadi kami mengakomodir orang-orang lokal di daerah 

itu untuk jadi tenaga pengajar, sekaligus sebagai langkah strategis 
untuk memperlancar pengelolaan di daerah tersebut. Tapi 
kebanyakan sudah S2, S3 sih, yah…hanya ada satu dua yang masih 

S1‖. 

Berdasarkan data hasil studi dokumen dan wawancara di atas, pada 

prinsipnya, IAIN Mataram dalam merekrut Tenaga Pengajar/Dosen 

Program S1 DMS, disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah yang 

dijadwalkan, sebagaimana yang diprogramkan mahasiswa sebelumnya 

(tertuang dalam KRS). Penetapan Tenaga Pengajar/Dosen Program S1 
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DMS mempertimbangkan basis keilmuan atau kecenderungan keilmuan 

masing-masing dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2), dan Doktor 

(S3). Namun, pada mata kuliah tertentu, terutama yang pelaksanaannya di 

luar kampus IAIN Mataram,untuk mengakomodir tenaga pengajar lokal 

tidak dapat dihindari merekrut Tenaga Pengajar/Dosen DMS yang masih 

berkualifikasi S1 untuk disandingkan dengan Dosen yang berkualifikasi S2 

(team teaching), terutama berasal dari pejabat Mapenda setempat. Hal ini 

dilakukan oleh pengelola DMS sebagai bentuk akomodasi dan apresiasi 

atas keterlibatan mereka dengan Program DMS.  

Memperkuat pernyataan di atas, angket yang peneliti sebarkan ke 

Pengelola, tentang kesesuaian latar pendidikan dengan mata kuliah yang 

diampu oleh dosen Program S1 DMS, 19,23% responden menyatakan 

selalu, 65,23% menyatakan sering, 11,54% menyatakan pernah, 3,83% 

menyatakan kadang-kadang, dan 0% untuk pernyataan tidak pernah. Data 

angket tersebut disajikan dalam gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4. 10 Kesesuaian Latar Pendidikan Dosen DMS 
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Selain mempertimbangkan latar pendidikan dan kecenderungan 

keilmuan dosen, pengelola juga memberi kesempatan kepada dosen untuk 

memilih mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut 

terungkap berdasarkan data angket yang disebarkan ke pengelola, 15,38% 

responden menyatakan selalu, 73,08% menyatakan sering, 11,54% 

menyatakan pernah, dan 0% untuk pernyataan kadang-kadang, dan tidak 

pernah. Hasil angket tersebut dapat dipaparkan dalam bentuk gambar 

berikut: 

 

Gambar 4. 11 Dosen memilih mata kuliah yang diampu  

sesuai bidang keahliannya  

Kesesuaian latar pendidikan dosen dengan mata kuliah yang 

diampu, juga karena mata kuliah yang diampu lebih sering dosen yang 

memilih mata kuliah yang diampu, berpengaruh pada aspek penguasaan 

dosen pada materi kuliah yang diajarkannya kepada mahasiswa DMS, dan 

juga kepuasan mahasiswa yang dibelajarkan, sebagaimana hasil angket 

pernyataan pengelola yang divisualisasikan dalam gambar berikut: 
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Gambar 4. 12 Performan Dosen dalam Perkuliahan;  

Tidak Ada Keluhan Mahasiswa 

Gambar di atas menunjukkan performa dosen dalam melaksanakan 

perkuliahan sudah tepat sehingga tidak mendapat keluhan dari mahasiswa. 

Hal itu ditunjukkan oleh 19,23% pengelola menyatakan selalu, 73,08% 

pengelola menyatakan sering, 3,85% menyatakan pernah, 3,85% 

menyatakan kadang-kadang, dan 0% untuk pernyataan tidak pernah. 

Kualifikasi dosen/tenaga pengajar DMS yang demikian di atas 

sangat representatif dan sesuai dengan kebutuhan/harapan mahasiswa. 

Informasi ini diperoleh berdasarkan analisis angket terbuka yang 

disebarkan kepada mahasiswa. Sebagaimana Syaihun, Mahasiswa DMS 

NTB, mengemukakan: ―Kualifikasi Dosen DMS LPTK IAIN Mataram 

sudah sesuai dengan harapn karena 90 % DMS sesuai dengan 

keahliannya‖. Mahasiswa DMS NTT, Wahyuni Belang juga 

mengemukakan berpendapat sama, ―Iya, karena pendidikan para Dosen 

IAIN Mataram sudah memadai dan SDM-nya sangat menunjang‖. Juga 

Sartono, mahasiswa DMS Bali menyatakan: ―Kualifikasi Dosen DMS pada 
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LPTK IAIN Mataram sudah sesuai dengan harapan karena Dosennya 

semua berkualifikasi S2, sudah Magister‖. 

Studi dokumen dan hasil wawancara mengungkap proses 

rekrutmen tenaga pengajar/dosen untuk kelas yang berada di luar kampus 

IAIN Mataram, terutama di luar Pulau Lombok, NTB, langkah strategis 

yang dilakukan oleh pihak LPTK IAIN Mataram adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk lokasi perkuliahan yang jauh dari LPTK Rayon IAIN 

Mataram (seperti Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. 

Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, NTT, dan Bali), tenaga 

pengajar direkrut dari Dosen IAIN Mataram yang bertugas dan 

diperbantukan di perguruan tinggi di daerah tersebut. 

2. Dalam perkembangannya, DPK tetap tidak memenuhi kebutuhan, 

selanjutnya LPTK Rayon IAIN Mataram bekerjasama dengan 

Kasi Mapenda setempat untuk merekrut tenaga pengajar yang 

memenuhi kualifikasi akademik (berpendidikan minimal S2 dan 

sesuai dengan bidang keilmuan). Dalam realisasi poin dua (2) ini, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kasi Mapenda Kab. Lombok Tengah merekrut 2 orang tenaga 

pengajar. 

b. Kasi Mapenda Kab. Lombok Timur merekrut 4 orang tenaga 

pengajar. 

c. Kasi Mapenda Kab. Sumbawa Barat merekrut 1 orang tenaga 

pengajar.  
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d. Kasi Mapenda Kab. Sumbawa merekrut 3 orang tenaga 

pengajar. 

e. Kasi Mapenda Kab. Dompu merekrut 3 orang tenaga pengajar 

f. Kasi Mapenda Kab. Kota/Kab. Bima merekrut 3 orang tenaga 

pengajar.  

g. Kasi Mapenda Provinsi NTT merekrut 5 orang tenaga 

pengajar. 

h. Kasi Mapenda Provinsi Bali merekrut 2 orang tenaga 

pengajar. 

Dalam penetapan dosen pengampu mata kuliah, Ketua Pengelola 

Program mengajukan usulan ke Dekan FITK untuk meminta persetujuan 

untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK). Berdasarkan hasil sebaran 

angket, Pengelola menyatakan bahwa penetapan dosen pengampu mata 

kuliah seluruhnya ditetapkan oleh Ketua Pengelola/Dekan, sebanyak 

34,62% responden menyatakan selalu, 11,54 responden menyatakan 

sering, 34,62% kadang-kadang, dan 7,69 responden menyatakan tidak 

pernah. 

Beban mengajar Program S1 DMS yang ditetapkan kepada dosen 

tetap LPTK IAIN Mataram, berdasarkan data dokumen, rata-rata 4 SKS 

(Sistem Kredit Semester), dan untuk dosen tidak tetap LPTK rata-rata 

diberikan 2 SKS. Beban mengajar dosen pada Program S1 DMS ini 

dinyatakan sudah tepat dan merata, berdasarkan hasil angket yang 

disebarkan ke Pengelola, 19,23% menyatakan selalu, 23,08% menyatakan 

sering, 50% menyatakan kadang-kadang, 7,69% kadang-kadang, dan 0% 
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untuk pernyataan tidak pernah. Hasil angket tersebut dapat ditampilkan 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar 4. 13 Beban Mengajar Dosen DMS Tepat dan Merata 

3. Pengelola dan Tenaga Administrasi  

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, Program S1 DMS wilayah 

Provinsi NTB, NTT, dan Bali oleh LPTK IAIN Mataram menetapkan 

personalia pengelola, yang terdiri dari: pengarah, penanggung jawab, 

koordinator bidang akademik, koordinator bidang keuangan, koordinator 

bidang kemahasiswaan, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekrtaris, 

bendahara, wakil bendahara, koordinator wilayah, tim operasional kelas 

Mataram, tim operasional kelas Lombok Tengah, tim operasional kelas 

Lombok Timur, tim operasional kelas Sumbawa, tim operasional kelas 

Dompu, tim operasional kelas Bima, tim operasional kelas Kupang-NTT, 

tim operasional kelas PAI Bali, dan kesekretariatan/tatausaha. Pengelola 

direkrut dari unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan LPTK IAIN 

Mataram sesuai dengan sistem rolling. Setiap periode satu tahun dilakukan 
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refreshment pengelola. Asas yang digunakan adalah pemerataan dan 

pemberdayaan bagi dosen dan tenaga kependidikan, yang terkadang 

mengenyampingkan bidang keahliannya masing-masing.  

Menurut Ketua Pengelola Program Tahun Akademik 2011-2012, 

untuk memperlancar proses perkuliahan dan teknis administratif, LPTK 

IAIN Mataram menggandeng orang-orang lokal dari kalangan Mapenda, 

Kemenag Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tim operasional kelas di 

wilayah perkuliahan masing-masing daerah (Kabupaten/Kota). Pada sisi 

lain, untuk staf administrasi hanya ditempatkan di LPTK IAIN Mataram.  

Pengelola ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IAIN Mataram 

dengan memperhatikan latar atau kualifikasi akademik, kecakapan, dan 

rekomendasi, baik tertulis maupun lisan dari mapenda Kemenag 

kabupaten/kota untuk pengelola lokal.  

Untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen agar 

proses perkuliahan berjalan lancar, pengelola mengadakan petugas piket. 

30,77% responden dari kalangan pengelola, dan 44% responden dari 

kalangan mahasiswa menyatakan selalu ada petugas piket yang 

memberikan layanan untuk kelancaran perkuliahan.  



Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 137 

 

Gambar 4. 14 Petugas Piket pada Perkuliahan DMS  

beradasarkan Pernyataan Pengelola 

 

Gambar 4. 15 Petugas Piket Perkuliahan DMS 

berdasarkan Pernyataan Mahasiswa 

Setelah melewati ujian akhir pada masing-masing semester, 

pengelola mengumumkan hasil studi masing-masing mahasiswa berupa 

pembagian kartu hasil studi (KHS). Sebagaimana dinyatakan oleh 

responsen pengelola 61.54% menanggapi sering, dan 64% responden 

mahasiswa menyatakan selalu memperoleh hasil studi pada setiap akhir 

perkuliahan semester bersangkutan.  
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Gambar 4. 16 Mahasiswa DMS Diberikan Cetak Hasil Studi  

Pada Setiap Akhir Perkuliahan  

 

Gambar 4. 17 Memperoleh Cetak Hasil Studi Pada Setiap Akhir Perkuliahan 
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4. Kurikulum 

Berdasarkan studi dokumen, diketahui struktur kurikulum program 

S1 DMS terdiri dari kelompok mata kuilah dasar, mata kuliah utama, dan 

mata kuliah lainnya, dengan jumlah keseluruhan SKS yang harus ditempuh 

antara 144-150 SKS. Berkaitan dengan beban studi (Satuan Kredit 

Semester) dan lama program yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dengan 

mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2000, seperti 

digambarkan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 7 Beban Studi dan Lama Program S1 DMS 

Latar belakang pendidikan Beban studi (SKS) Lama Program 

SLTA 144-160 8-10 semester 

D-1 kependidikan 110-120 6-8 semester 

D-2 kependidikan 70-80 4-6 semester 

D-3 kependidikan 40-50 2-4 semester 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 

 

Beban dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

dipengaruhi oleh kualifikasi akademik sebelumnya dan pengakuan 

terhadap pengalaman kerja (mengajar) yang penetapannya dilakukan oleh 

perguruan tinggi penyelenggara. Program DMS bersifat akselerasi, 

sehingga ketetapan tentang beban dan lama studi dapat diselaraskan sesuai 

dengan pengakuan pengalaman kerja dan strategi implementasi Program 

yang tertera dalam Permendiknas No. 58 tahun 2008. 
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Mengingat kondisi mahasiswa yang mengikuti Program ini adalah 

guru dalam jabatan, maka dipandang perlu melakukan konversi SKS 

sebagai pengurang beban studi yang harus ditempuh pada Program 

Peningkatan Kualifikasi Sarjana S1 Bagi Guru MI dan PAIS. Konversi ini 

dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru yang dapat dijadikan 

credit learning dalam percepatan penyelesaian program peningkatan 

kualifikasi akademik guru di lingkungan Kementerian Agama. Aspek-

aspek yang dapat dijadikan bahan untuk konversi mata kuliah dan 

bebanstudi ini ialah: 1) latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh 

guru (peserta program), dan 2) pengalaman mengajar. 

Pada praktiknya di DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, 

mekanisme alih kredit yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek antara lain: 

2. Mata Kuliah yang dikonversi memang Mata Kuliah yang sama 

seperti: Bahasa Arab, Akidah, Ulumul Qur‘an, Ulumul Hadits, 

Hadits, Akhlak, SKI, SPI, Fiqih, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Bahasa Arab, Penjaskes, Seni dan Budaya, Matematika, 

IPS, IPA, Pengembangan Kurikulum, dan lain-lain. Pada 

umumnya kesamaan Mata Kuliah ini banyak terjadi pada 

mahasiswa DMS yang pernah sebelumnya menempuh pendidikan 

D II/ D III di STAIN Mataram. Sementara untuk MK kuliah 

umum seperti Matematika, IPS, dan lain sebagainya, banyak 

ditemukan pada alumni D II yang Non-STAIN (IAIN). 
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3. Asumsi berikutnya yang dipergunakan dalam konversi Mata 

Kuliah adalah didasarkan pada rumpun keilmuan dan atau 

keserupaan (similarity) substansi (contents) suatu Mata Kuliah. 

Sebagai contoh misalnya, MK Civic Education dikonversi dengan 

MK PKn; Strategi Belajar Mengajar dikonversi dengan Mata 

Kuliah Strategi Pembelajaran; MK Aljabar dikonversikan dengan 

MK Matematika atau Konsep Dasar Matematika. 

Secara lebih rinci, paket mata kuliah konversi Program S1 DMS di 

LPTK IAIN Mataram pada masing-masing jurusan (PGMI dan PAI) dapat 

di lihat pada tabel-tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 8 Paket Konversi Mata Kuliah Jurusan PAI  

Program S1 DMS LPTK IAIN Mataram 

No

. 
Paket Mata Kuliah Setara Mata Kuliah SKS 

1. Administrasi Pendidikan Pengelolaan Pendidikan 2 

2. Aqidah Ahlak I Akhlak 2 

3. Aqidah Ahlak II Aqidah 2 

4. Bahasa Arab I Bahasa Arab 2 

5. Bahasa Arab II Qiroatul Qutub 2 

6. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 2 

7. Bimbingan dan Konsling Bimbingan Konsling 2 

8. Dasar-dasar Pendidikan Landasan Pendidikan 2 

9. Evaluasi Pengajaran Evaluasi Pembelajaran 3 

10. Fiqih I Fiqih 2 

11. Fiqih II Ushul Fiqih 2 

12. Media Pengajaran Media Pembelajaran 2 

13. Pendidikan al-qur'an hadits  
Pembelajaran al-qur'an dan hadits di 

Madrasah 
3 

14. Pendidikan Agama Islam Sejarah Pendidikan Islam 2 
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No

. 
Paket Mata Kuliah Setara Mata Kuliah SKS 

15. Pendidikan agama Islam III Metodologi Studi Islam 3 

16. Pendidikan Akidah Akhlak 
Pembelajaran Akidah dan Akhlak di 

Sekolah 
3 

17. Pendidikan Fiqih 
Pembelajaran fiqih di Madrasah dan 

Sekolah 
3 

18. Pendidikan Pancasila/Kewiraan Pkn 2 

19. 
Pendidikan Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Pembelajaran SKI di Madrasah dan 

Sekolah 
3 

20. 
Pengembangan Inovasi 

Kurikulum 
Pengembangan Kurikulum 2 

21. Perencanaan Pengajaran Perencanaan Pembelajaran 2 

22. PPL Microteaching 3 

23. Psikologi Pendidikan 
Perkembangan Peserta Didik(Psikologi 

Belajar) 
3 

24. Qur'an Hadist I Al-qur'an 3 

25. Qur'an Hadist II Hadits 3 

26. 
Sejarah dan Kebudayaan Islam 

I 
Sejarah kebudayaan Islam 3 

27. Strategi Belajar Mengajar Strategi Pembelajaran 3 

28. Kewiraan Civic Education 2 

29. Kapita Selekta Kapita Selekta PAI 2 

30. Pendidikan Pengamalan Ibadah Masail Fiqhiyah 3 

  Jumlah SKS 
7

3 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 

 

Tabel 4. 9 Paket Konversi Mata Kuliah Jurusan PGMI  

Program S1 DMS LPTK IAIN Mataram 

No

. 
Paket Mata Kuliah Setara Mata Kuliah SKS 

1. Agama Islam Fiqih 2 

2. Bahasa Arab 1 Bahasa Arab 3 

3. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 3 
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No

. 
Paket Mata Kuliah Setara Mata Kuliah SKS 

4. Bahasa Inggris MI 1 Bahasa Inggris 3 

5. Bimbingan dan Konsling Bimbingan Konsling 2 

6. Civic Education Pembelajaran Pkn 3 

7. Dasar-Dasar Pendidikan Landasan Pendidikan 2 

8. Dirasat Al-Qur'an Al-qur'an 2 

9. Evaluasi Pengajaran/Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 2 

10. IPA MI 1 IPA 3 

11. IPS MI 1 IPS 3 

12. Matematika 1 Konsep dasar matematika 2 

13. Matematika 2 Matematika 1 3 

14. Pancasila/Pend. Pancasila dan KN Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) 2 

15. Pend. Jasmanai& Kesh. MI Penjaskes 2 

16. Pend. Ker. Tangan & Kesen. MI Seni Budaya dan Keterampilan 2 

17. Pendidikan Al-Qur'an Hadist MI Pembelajaran al-qur'an dan alhadits  3 

18. Pendidikan Aqidah Ahlak MI Pembelajaran aqidah dan Akhlak 2 

19. Pendidikan Bahasa Arab MI Pembelajaran Bahasa arab 3 

20. Pendidikan Bahasa Indonesia Pembelajaran Bahasa indonesia 3 

21. Pendidikan Fiqih MI Pembelajaran Fiqih 3 

22. Pendidikan IPA MI Pembelajaran IPA 3 

23. Pendidikan IPS MI Pembelajaran IPS 3 

24. Pendidikan Matematika MI Matematika 2 2 

25. 
Pengembangan Inovasi 

Kurikulum 
Pengembangan Kurikulum 2 

26. PPL 1/Microteaching Microteaching 3 

27. Profesi Keguruan Etika Propesi 2 

28. Psikologi Pendidikan Perkembangan Peserta Didik 2 

29. Strategi Belajar Mengajar Strategi Pembelajaran 2 
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No

. 
Paket Mata Kuliah Setara Mata Kuliah SKS 

30. Media Pengajaran Media Pembelajaran 2 

31. Pendidkan SKI 
Pembelajaran Sejarah 

KebudayaanIslam 
3 

  Jumlah SKS 74 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 

 

Dalam tabel di atas, tergambar sudah jelas mata kuliah yang diakui 

dan diperbolehkan untuk dikonversi. Sehingga dengan konversi tersebut 

(30 MK untuk Jurusan PAI, dan 29 MK untuk PGMI) sudah dapat 

mengurangi mata kuliah yang seharusnya ditempuh, yakni 147 SKS atau 

59 mata kuliah untuk Jurusan PGMI, dan 148 SKS atau 57 mata kuliah 

bagi Jurusan PAI. Komposisi mata kuliah tersebut terbagi menjadi dua, 

yakni kurikulum pusat 80% dan kurikulum lokal 20% (Daftar silabus mata 

kuliah Program DMS terlampir). Adapun rekap komponen silabus mata 

kuliah pada masing-masing prodi dapat di rangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 10 Rekap Komponen Silabus Mata kuliah Program S1 DMS 

No. Mata Kuliah 
Jumlah SKS  

Prodi PAI Prodi PGMI  

 1 SKS Kumulatif 148  147   

 2 Lokal 30 (20,27%) 29 (19,73%)  

 3 Pusat 118 (79,73%) 118 (80,27%)  

4 Materi Dasar (MD) 
87 (58,78%) 104 (70,75%) 

 

 5 Materi Instrumental (MI) 19 (12,84%) 21 (14,29%)  

 6 Materi Pengembangan Personal (MPP) 42 (28,38%) 22 (14,97%)  

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 
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Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengisi KRS dengan 

memilih mata kuliah yang mereka minati maksimal 24 SKS. Setelah itu, 

Pengelola menetapkan mata kuliah yang prosentase peminatnya lebih 

banyak. Dalam menentukan mata kuliah apa yang diprogram dalam tiap-

tiap semester, Pengelola Program S1 DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

menempuh jalan tengah, dalam pengertian bahwa pengelola telah 

merancang (paket) sebaran mata kuliah tiap semester.  

Berikut sebaran mata kuliah program DMS di LPTK Rayon IAIN 

Mataram untuk tiap konsentrasi (PAI dan PGMI), sebagai sampel, peneliti 

menampilkan paket mata kuliah pada Kelas Mataram dan Lombok timur 

Tahun 2013/2014. 

Tabel 4. 11 Paket Mata kuliah Jurusan PGMI, PAI Kelas Mataram  

dan Lombok Timur Program S1 DMS LPTK IAIN Mataram 

Kelas Mataram Kelas Lombok Timur 

No. Mata Kuliah PGMI SKS Mata Kuliah PGMI SKS 

1. Pembelajaran aqidah dan Akhlak 2 Antropologi dan Sosiologi 

Pendidikan 

2 

2. Pembelajaran Bahasa arab 3 Geografi dan Lingkungan 

Hidup 

2 

3. Pembelajaran Matematika 3 Sejarah Indonesia dan Dunia 2 

4. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam 

3 Pengayaan IPA MI 2 

5. Pembelajaran Terpadu (Tematik) 2 Workshop Matematika MI 2 

6. Pengayaan Aqidah Ahlak 2 Pengayaan Fiqih 2 

7. Pengayaan Fiqih 2 Pengayaan Aqidah Ahlak 2 

8. Pengayaan IPA MI 2 Pembelajaran Fiqih 3 

9. Stisitik Pendidikan 3 Pembelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan 

3 

10. Pengelolaan Lab. Sains MI 2 Pembelajaran Bahasa arab 3 

11. Jumlah SKS 24 Jumlah SKS 23 
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Kelas Mataram Kelas Lombok Timur 

N

o. 
Mata Kuliah PAI SKS Mata Kuliah PAI SKS 

1. Filsafat Pendidikan Islam 3 Desain Pembelajaran PAI 2 

2. Ilmu Kalam 2 Landasan Pendidikan 2 

3. Kapita Selekta PAI 2 Pembelajaran Akidah dan Akhlak 

di Sekolah 

3 

4. Perkembangan Pemikiran Dalam 

Islam 

2 Pembelajaran Al-Qur'an dan 

Hadits di Madrasah 

3 

5. Pembelajaran Akidah dan Akhlak 

di Sekolah 

3 Penelitian Pendidikan 2 

6. Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadits 

di Madrasah 

3 Pengelolaan Pendidikan 2 

7. Penelitian Pendidikan 2 Perkembangan Pemikiran Dalam 

Islam 

2 

8. Sejarah Pendidikan Islam 2 Perkembangan Peserta 

Didik(Psikologi Belajar) 

3 

9. Strategi Pembelajaran 3 Sejarah Pendidikan Islam 2 

10

. 

Tafsir Ayat-ayat Tarbiyah 2 Pemikiran Modern dalam Islam 3 

 Jumlah SKS 24 Jumlah SKS 
2

4 

 Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Sebaran mata kuliah sebagaimana tersebut di dalam tabel 

kurikulum di atas, mendapat tanggapan variatif dari responden 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil angket terbuka yang disebarkan 

kepada 75 orang mahasiswa program S1 DMS. Menurut Siti Rusminah, 

Mahasiswa DMS Bali,―Mata kuliah ada yang ganda, hal ini dari Ijazah D2 

terdapat mata Kuliah yang sama dengan mata kuliah yang diambil‖. 

Senada dengan Rusminah, mahasiswa DMS Bali, Sukenah, juga 

mengemukakan ―Ada beberapa mata Kuliah yang sudah dikonversi tetapi 

masih dijadwalkan namun mudah dipahami‖.  
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Berbeda dengan tanggapan Rusminah dan Sukenah di atas, M. 

Tahir, mahasiswa DMS NTT mengemukakan, ―Sebaran mata Kuliah tidak 

tumpang tindih dan mudah memahami dan kami mohon untuk 

disempurnakan lagi‖. Demikian juga Syaihun, mahasiswa DMS NTB 

menanggapi, ―Sebaran mata kuliah tidak tumpang tindih, bahkan cukup 

mudah untuk dipahami‖. 

Walaupun struktur kurikulum ditanggapi bervariasi, namun tetap 

dinilai cukup baik dan bernilai fungsional. Berdasarkan angket terbuka 

yang disebarkan kepada mahasiswa tentang kurikulum tempuhan diperoleh 

tanggapan cukup baik dan dinilai sangat fleksibel oleh responden. Ibrahim 

Sumbawa, mahasiswa DMS Kelas NTT, mengungkapkan: ―Kurikulum 

perkuliahan sudah sesuai denga harapan dan sangat Fleksibel karena sudah 

mencakup semua kegiatan perkuliahan yang ada‖. Demikian juga 

Wahyuni, mahasiswa DMS Denpasar Bali, mengemukakan, ―Mantap buat 

kami…There is curriculum is balance in the social, culture, study, ext‖.  

Zainiah, mahasiswa DMS NTB juga mengemukakan, ―Materi 

apapun yang kami terima selama perkuliahan, sesungguhnya sangat berarti 

bagi kami guru-guru MI dan menambah wawasan keguruan dan wawasan 

pengetahuan untuk Guru-guru MI‖. Demikian juga, Abdul Aziz, 

mahasiswa DMS menanggapi, bahwa: 

―Struktur mata kuliah, iya sudah tepat, bernilai fungsional. Karena 

mata kuliah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Guru dan 
tata cara yang diberikan kepada Mahasiswa DMS sangat 
membantu terutama dalam meningkatkan cara mengajar yang 

lebih baik sehingga SDM guru DMS dapat ditingkatkan dengan 
Program ini‖. 
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Berdasarkan hasil studi dokumen dan angket terbuka di atas, 

terungkap bahwa struktur mata kuliah sebagaimana yang telah 
dipaparkan dalam tabel di atas, dinilai sangat bermakna 

fungsional bagi mahasiswa dan menunjang profesinya sebagai 
guru di bidangnya masing-masing. 

5. Silabus/SAP 

Indikator keberhasilan program pada aspek ini adalah tersedia 

Silabus/SAP, dan Silabus/SAP sesuai dengan kebutuhan perkuliahan DMS 

(mahasiswa).  

Sebagai acuan proses perkuliahan dosen/tenaga pengajar S1 DMS 

menyusun Silabus atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Berdasarkan 

hasil analisis angket yang disebarkan ke dosen/tenaga pengajar S1 DMS, 

84,78% menyatakan selalu merencanakan perkuliahan dengan menyusun 

silabus dan SAP, 13,04% menyatakan sering, dan 2,17% menyatakan 

jarang. 

Perolehan hasil angket tersebut di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan Ketua Pegelola Program DMS LPTK IAIN Mataram, 

sebagaimana kutipan wawancara berikut: 

―Jadi tahapan-tahapan itu pak, jadi tahapan-tahapan 
pembelajaran misalkan sebelum kuliah, kita meminta Dosennya 

memberikan SAP pak, jadi kita melihat SAP nya. Kemudian 
tahapan-tahapan mereka lakukan di kelas, ada menjelaskan SAP 

dan silabusnya, proses-proses seperti apa. Kita ada dua proses; 
yaitu sistem tatap muka dan belajar mandiri dengan modul 
pembelajaran. Modul nya seperti apa? sudah diatur di Silabusnya, 

SAP, Silabus, kemudian pelaksanaan di kelas mereka menjelaskan 
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itu, kemudian memberikan kuliah tatap muka. Tekhnik 

pembelajaran disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing‖.  

Penyusunan Silabus/SAP selalu mengacu kepada kurikulum DMS. 

Sebagian mata kuliah sudah ada modul yang didistribusikan oleh 

Pengelola, Direktorat Pendidikan Islam kemenag RI. Oleh karena itu, 

dalam penyusunan SAP, dosen/tenaga pengajar S1 DMS menelaah, 

menambahdan/atau mengurangi sesuai konteks dan kebutuhan mahasiswa. 

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Pengelola Program S1 DMS 

LPTK IAIN Mataram menyebutkan: 

―Jadi perumusan SAP Dosen-Dosen DMS apalagi kita memberikan 

modul di Jakarta, mereka lihat konten-konten yang ada, kemudian 
apakah kalau misalkan konten itu tidak sesuai mereka melakukan 

penyusunan, tentu rambu-rambunya jelas di buku-buku modul itu, 
kemudian kalau ada yang perlu tambahan mereka tambahkan, 
tentu nanti mereka berkoordinasi dengan Pengelola. Jadi SAP itu 

sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan 
proses pembelajaran DMS. Begitu sementara pak‖.  

Berdasarkan data hasil analisi terhadap angket dan wawancara 
terungkap bahwa dosen/tenaga pengajar S1 DMS menyusun 
Silabus atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sebelum 

perkuliahan. Dalam penyusunan silabus dan SAP tersebut, 
dosen/tenaga pengajar S1 DMS menelaah, menambah dan/atau 
mengurangi sesuai konteks dan kebutuhan mahasiswa. 

6. Modul Perkuliahan 

Program S1 DMS mendistribusikan bahan belajar mandiri atau 

modul perkuliahan. Modul perkuliahan DMS sebagian besar disusun oleh 
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Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan sebagian lagi disusun oleh 

dosen IAIN Mataram sesuai dengan bidang keilmuannya. Jika mata kuliah 

yang dijadwalkan telah ada modul sebelumnya yang disusun oleh Tim 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka tentu saja modul tersebut yang 

digunakan sebagai rujukan utama, dengan tidak menutup kemungkinan 

menggunakan refrensi lain yang relevan (sesuai inisiatif dosen dan 

mahasiswa). Namun demikian, jika mata kuliah yang dijadwalkan tidak 

ada modulnya, maka pengelola mengharapkan dosen pengampu membuat 

hand-out dan modul mata kuliah tersebut yang selanjutnya akan 

digandakan oleh pengelola untuk mahasiswa. Modul mata kuliah yang 

disusun oleh dosen pengampu dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Filsafat 

2. Filsafat dan Metode Berpikir 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

4. Paedagogik 

5. Pembelajaran Terpadu/ Tematik 

6. Etika Profesi 

7. Teknologi Komunikasi dan Informasi 

8. Perkembangan Peserta Didik 

9. Pendidikan Ekstra Kurikuler 

10. Pembelajaran Bahasa Arab 

11. Pembelajaran Bahasa Arab MI 

12. Belajar dan Pembelajaran PAI 

13. Desain Pembelajaran PAI 
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14. Pengayaan fiqih 

15. Geografi dan Lingkungan Hidup. 

Untuk menilai kelayakan bahan belajar mandiri atau modul, 

peneliti menyebarkan angket kepada responden yang terdiri dari Pengelola, 

dosen, dan mahasiswa. Berdasarkan hasil angket pengelola, pada aspek 

substansi modul; konten modul sudah menunjukkan keterkaitan antar 

bagian, ruang lingkup bahasan dan teori-teori yang relevan dengan skor 

rata-rata 4 yang berarti baik. Pada aspek keterbacaan; format sajian (lay 

out), penggunaan bahasa Indonesia, keruntutan rumusan kalimat, keutuhan 

uraian, penggunaan istilah-istilah dalam modul sudah memadai dengan 

skor perolehan rata-rata 4 yang berarti baik. Dan, distribusi modul kepada 

dosen dan mahasiswa berjalan dengan lancar serta tepat waktu mendapat 

skor rata-rata 3 yang berarti cukup baik.  

Semua mahasiswa telah menerima modul sejumlah mata kuliah 

yang diambil dengan skor rata-rata 4 yang berarti baik. Berdasarkan angket 

penilaian dosen/tenaga pengajar S1 DMS pada aspek tata letak (lay out) 

modul sudah cukup baik dengan skor rata-rata 3.2. Sementara, menurut 

penilaian mahasiswa, substansi isi, aspek-aspek keterbacaan, tata letak, 

maupun pendistribusian modul kepada mahasiswa berjalan dengan lancar 

dan tepat waktu. Rata-rata skor yang diperoleh dari angket mahasiswa 4.48 

kategori baik. Hasil sebaran angket tersebut terkait bahan belajar mandiri 

(modul) yang ditulis TIM Taskforce dan TIM Khusus yang ditetapkan oleh 

Diktis Kementeriaan Agama RI (sekitar 75%) dan ditulis oleh Dosen IAIN 

Mataram (25%) dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 12 Ketersediaan dan Kelaikan Bahan Belajar Mandiri (Modul)  

Berdasarkan Peniaian Pengelola DMS 

No. Indikator 
Skor 
rata-
rata 

Kriteria 

1. Substansi isi modul pada mata kuliah yang diampu sudah menunjukkan 

keterkaitan isi antar bagian 

4.2 Baik 

2. Substansi isi modul pada mata kuliah yang diampu sudah menunjukkan 
kejelasan 

4.16 Baik 

3. Substansi isi modul pada mata kuliah yang diampu sudah menunjukkan 

ruang lingkup pembahasan 

4.2 Baik 

4. Substansi isi modul pada mata kuliah yang diampu sudah menunjukkan 

kesesuaian dengan teori 

4.24 Baik 

5. Aspek-aspek keterbacaan format sajian (lay out) dalam modul sudah 

cukup memadai 

4.16 Baik 

6. Modul menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar  4.16 Baik 

7. Penggunaan keruntutan rumusan kalimat dalam modul sudah cukup 

memadai  

4.16 Baik 

8. Keutuhan uraian dalam modul sudah cukup memadai  4.2 baik 

9. Penggunaan Istilah-istilah dalam modul sudah cukup memadai  4.28 Baik 

10. Distribusi modul kepada dosen dan mahasiswa berjalan dengan lancar 3.72 Cukup baik 

No. Indikator 

Skor 

rata-
rata 

Kriteria 

11. Distribusi modul kepada dosen dan mahasiswa berjalan dengan tepat 

waktu 

3.16 Cukup baik 

12. Mahasiswa telah menerima modul sejumlah mata kuliah yang diambil 4.16 Baik 

 

Tabel 4. 13 Kelaikan Bahan Belajar Mandiri (Modul)  

Berdasarkan Peniaian Dosen DMS 

Indikator Skor rata-rata Kriteria 

Aspek tata letak (lay out) modul 3.32 Baik 

 
Tabel 4. 14 Ketersediaan dan Kelaikan Bahan Belajar Mandiri (Modul)  

Berdasarkan Peniaian Mahasiswa DMS 

No. Indikator 
Skor rata-

rata 
Kriteria 

1. Substansi isi BBM/modul pada mata kuliah yang diampu 

sudah memadai 
4.7 Baik 
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No. Indikator 
Skor rata-

rata 
Kriteria 

2. Aspek-aspek tata letak dalam BBM/modul sudah memadai  4.5 Baik 

3. Modul menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 4.7 Baik 

4. Distribusi BBM/modul kepada mahasiswa berjalan dengan 

lancar dan tepat waktu 
4.0 Baik 

5. Modul sebagai bahan belajar mandiri telah diterima 

mahasiswa sesuai mata kuliah dan semester yang ditempuh 
4.5 Baik 

 

Bahan belajar mandiri atau modul bagi perkuliahan DMS amat vital 

mengingat format perkuliahan didesain dalam dua bentuk, yakni 

pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri. Penyebaran modul 

kepada mahasiswa DMS, berdasarkan pengakuan mahasiswa belum 

merata. Artinya, secara kuantitatif jumlah modul yang diserahkan ke 

mahasiswa masih kurang. Ibrahim Sumbawa, mahasiswa DMS NTT 

mengomentari: ―Modul yang disiapkan selama perkuliahan masih kurang 

belum sesuai dengan jumlah mahasiswa, tetapi tampilan fisik dan 

keterbacaan dan konstruksi isinya baik dan Bagus‖. Demikian juga 

informasi yang kami terima dari mahasiswa DMS Bali, Sukaenah, ―Kami 

kurang puas dengan modul yang kami terima karena ada beberapa modul 

yang kurang layak, fotocopyan dan bahkan ada beberapa mata kuliah yang 

modulnya tidak kami terima‖. 

Di samping secara kuantitatif modul pada mata kuliah DMS 

kurang, kualitas modul juga kurang memenuhi harapan. Ini berbeda 

dengan hasil yang diperoleh dari angket tertutup di atas yang berkategori 

baik. Berdasarkan hasil angket terbuka yang disebarkan kepada mahasiswa 

DMS, diperoleh informasi bahwa modul yang disebarkan ke mahasiswa 
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adalah hasil fotokopian. Pola penggandaan modul melalui fotokopi 

berpengaruhi pada produk modul dalam bentuk tampilan fisik, sebagian 

modul diakui memenuhi harapan mahasiswa, dan sebagian lagi kurang 

memenuhi harapan disebabkan antara lain, penempatan halaman tidak 

berurutan bahkan ada sebagian halaman yang hilang, warna kabur atau 

kurang jelas, penjilidan tidak rapi, tampilan kurang menarik. Hal itu 

sebagaimana diungkapkan oleh Siti Rusminah, salah seorang mahasiswa 

DMS Bali, ―Modul yang kami terima cukup Baik, namun ada beberapa 

modul yang kurang Layak hal ini dikarenakan Penggandaan berupa 

fotokopian‖. Demikian juga keadaan kondisi modul yang didistribusikan 

kepada mahasiswa DMS NTT, sebagaimana Sya‘ban mengemukakan: 

―Sudah amat baik, tapi ada beberapa mata kuliah yang harus diperbaiki 

dan ditingkatkan Kualitasnya‖. 

 

7. Sarana Prasarana 

Berdasarkan studi dokumen, lokasi perkuliahan sejak awal Program 

S1 DMS ini diselenggarakan di luar kampus IAIN Mataram, kecuali Kelas 

PAI dan PGMI Kota Mataram/Lombok Barat, NTB. Di wilayah Provinsi 

NTB terdapat 6 titik, yakni; MAN 2 Mataram, MTsN Model Praya 

Lombok Tengah, Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur, Aula 

Depag Sumbawa, Aula Depag Dompu, MAN 1 Bima; 1 lokasi di wilayah 

Provinsi NTT, yakni di MAN Kupang, dan 1 titik di Provinsi Bali, yakni di 

Aula Kemenag Bali. lebih rinci tentang lokasi perkuliahan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 15 Pemetaan Lokasi Perkuliahan Program S1 DMS LPTK IAIN Mataram 

No. Kelas PGMI Lokasi Perkuliahan 

2009-2010 2011-2012 2012-2014 

1. Kota Mataram, 

NTB 

MAN 2 Mataram Kampus 2 FITK 

IAIN Mataram 

Kampus 2 FITK 

IAIN Mataram 

2. Kab. Lombok 

Tengah, NTB 

MTsN Model 

Praya 

 

MTsN Model 

Praya 

MTsN Model 

Praya 

3. Kab. Lombok 

Timur, NTB  

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

 

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

4. Kab. 

Sumbawa, 

NTB 

Aula Depag 

Sumbawa 

 

Universitas 

Samawa  

Universitas 

Samawa  

5. Kab. Dompu, 

NTB 

Aula Depag 

Dompu 

 

MTsN 1 Dompu STAI Al-AMIN 

Dompu 

6. Kota-Kab. 

Bima, NTB 

MAN 1 Bima 

 

MAN 1 Bima MAN 1 Bima 

7. Kupang, NTT MAN Ende 

 

MAN Kupang MAN Kupang 

8. Denpasar, Bali  - - Aula Depag 

Denpasar 

No. Kelas PAI Lokasi Perkuliahan 

2009-2010 2011-2012 2012-2014 

1. Kota Mataram, 

NTB  

MAN 2 Mataram Kampus 2 FITK 

IAIN Mataram 

Kampus 2 FITK 

IAIN Mataram 

2. Kab. Lombok 

Timur, NTB 

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

Institut Agama 

Islam Hamzanwadi 

3. Kupang, NTT MAN Kupang MAN Kupang MAN Kupang 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Penentuan lokasi perkuliahan, sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ketua Program S1 DMS Tahun Akademik 2009-2011 dan Dekan 

FITK IAIN Mataram, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak 

Mapenda setempat dengan mempertimbangkan aspek kelaikan dan jarak 

tempuh. 
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Komponen sarana dan prasarana perkuliahan yang dievaluasi dalam 

penelitian ini terdiri dari ketersediaan dan kelaikan ruang perkuliahan, 

ruang dosen, ruang tata usaha/pengelola, laboratorium, toilet, dan alat 

bantu (media perkuliahan). Untuk mengetahui kekersediaan dan kelaikan 

sarana dan prasarana, diberikan angket kepada pengelola, dosen, dan 

mahasiswa S1 DMS. Hasil penilaian angket tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4. 16 Ketersediaan dan Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkuliahan  

Berdasarkan Penilaian Pengelola DMS 

No. Butir Penilaian SB B CB KB TB 

1. Kapasitas ruang perkuliahan 3.85 80.77 15.38 0.00 0.00 

2. Media pembelajaran 3.85 73.08 19.23 3.85 0.00 

3. Toilet (WC) 0.00 61.54 34.62 3.85 0.00 

4. Tempat parkir kendaraan 7.69 76.92 15.38 0.00 0.00 

5. Tempat ibadah 0.00 69.23 26.92 3.85 0.00 

6. Kantin 3.85 15.38 76.92 0.00 3.85 

7. Laboratorium Pembelajaran 0.00 15.38 80.77 3.85 0.00 

8. Ruang Dosen 7.69 69.23 19.23 3.85 0.00 

9. Ruang Tata Usaha 0.00 76.92 19.23 3.85 0.00 

 

Berdasarkan tabel di atas, responden dari kalangan pengelola DMS 

menilai ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana perkuliahan 

berikut: 

Kapasitas ruang perkuliahan mahasiswa S1 DMS yang tersedia 

dinilai sudah memadai, dapat menampung volume mahasiswa dengan 
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prosentase 80,77% responden menanggapi baik, bahkan 3,85% menjawab 

sangat baik. 

a. Alat bantu (media) belajar tersedia sesuai dengan kebutuhan 

perkuliahan dinilai baik oleh 73,08% responden. 

b. Sarana pendukung seperti WC sudah cukup memadai 

berdasarkan 61,54% responden menjawab baik, 34,63% 

menjawab cukup baik, dan hanya 3,85% menjawab kurang bai. 

c. Sarana pendukung seperti tempat parkir kendaraan sudah 

memadai, 7,69% menjawab sangat baik, 76,92% menjawab baik, 

dan 15,38% menjawab cukup baik. 

d. Tempat ibadah sudah cukup memadai, 69,23% responden 

menjawab baik, 26,92% menjawab cukup baik, dan 3,85% 

menjawab kurang baik; (6) Fasilitas kantin sudah cukup 

memadai, 76,92% menjawab cukup baik. 

e. Laboratorium pembelajaran 80,77% responden menilai cukup 

memadai. 

f. Ruang Dosen sudah memadai, 69,23% menjawab baik, bahkan 

7,69% menjawab sangat baik. 

g. Ruang Tata Usaha sudah memadai, 76,92% menjawab baik. 

 

Fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan berdasarkan penilaian 

pengelola, secara umum dinilai sudah memadai. Berbeda dengan 

responden dari kalangan dosen yang lebih condong memberi penilaian 

kurang baik, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 17 Ketersediaan dan Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkuliahan 

Berdasarkan Peniaian Dosen DMS 

DESKRIPTO R SB B CB KB TB 

Ketersediaan fasilitas pembelajaran khususnya bagi mahasiswa 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui DMS 
(DMS) 

2,17 15,22 39.13 43,48 0,00 

 

Menurut mahasiswa DMS, kapasitas ruang belajar yang tersedia 

dinilai sudah memadai, 72% responden menyatakan sangat baik, 13,33% 

menjawab baik, dan 14,67% menjawab cukup baik. Tersedianya alat bantu 

atau media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkuliahan 

ditanggapi sudah sangat baik oleh 48% responden, 36% menjawab baik, 

14,67% menjawab kurang baik, dan 1,33% menjawab tidak baik. Berkaitan 

dengan fasilitas penunjang perkuliahan, 68% responden menyatakan sudah 

sangat baik, 16% menjawab baik, 14,67% menjawab kurang baik, dan 

1,33% menjawab tidak baik.  

Tabel 4. 18 Ketersediaan dan Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkuliahan 

Berdasarkan Peniaian Mahasiswa DMS 

No. Butir Penilaian  SB B CB KB TB 

1. Kapasitas ruang perkuliahan 72.00 13.33 14.67 0.00 0.00 

2. Alat bantu (media) perkuliahan 48.00 36.00 14.67 0.00 1.33 

3. Fasilitas penunjang perkuliahan 68.00 16.00 14.67 0.00 1.33 

 

Laboratorium pembelajaran, seperti laboratorium Agama, 

laboratorium IPA, dan laboratorium Bahasa hanya tersedia di kampus 
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Induk, yakni LPTK IAIN Mataram. Mahasiswa DMS yang lokasi 

perkuliahannya di luar kampus IAIN Mataram, jelas tidak dapat mengakses 

laboratorium yang dimaksud karena terkendala jarak dan waktu tempuhan. 

Ketidaktersediaan fasilitas laboratorium bagi mahasiswa DMS di luar 

kampus IAIN Mataram ini terungkap dari hasil angket terbuka yang 

disebarkan kepada mahasiswa. Berikut pernyataan mahasiswa DMS Bali; 

Rabiatul Uswah, mengemukakan, ―laboratorium di tempat perkuliahan 

kami tidak tersedia‖. Siti Rusminah, mengemukakan ―Saya belum pernah 

lihat adanya Lab. di DMS karena kuliah di daerah Provinsi‖. Demikian 

juga Islahudin, yang menyatakan: ―Mohon maaf kami tidak bisa menjawab 

karena Lab. yang disebutkan disini tidak ada atau tidak tersedia ditempat 

kami kuliah‖.  

Sebagaimana yang terjadi pada mahasiswa DMS Bali, mahasiswa 

DMS NTT, DMS Lombok Tengah-Lombok Timur-Sumbawa-Dompu-

Bima yang berada di wilayah Profinsi NTB juga mengalami masalah yang 

sama, yakni belum tersedianya fasilitas laboratorium pembelajaran, seperti 

lab. Agama, Laboratorium IPA, dan Laboratorium Bahasa. Zainuddin 

Muda, mahasiswa DMS NTT mengemukakan, ―Untuk Laboratorium yang 

disebut bagi DMS NTT (Kupang) belum ada‖. 

Bagi mahasiswa DMS Kota Mataram dan Lombok Barat yang 

lokasi perkuliahannya berada di kampus IAIN Mataram, fasilitas 

laboratorium sudah tersedia, hanya saja menurut pengakuan mahasiswa 

belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut tanggapan Hj. Ramlah, 

mahasiswa DMS Mataram, ―Yang saya tahu hanya Lab. IPA, tapi masih 
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kurang dan belum memenuhi kebutuhan‖. Demikian juga Syaihun 

mengemukakan, ―Laboratorium Agama, Laboratorium IPA, Laboratorium 

Bahasa belum memenuhi kebutuhan, selama di DMS, saya tidak pernah 

belajar di 3 (tiga) Laboratorium tersebut‖. 

Berdasarkan data observasi dan hasil wawancara terungkap, 

keberadaan perpustakaan, sebagaimana laboratorium perkuliahan, hanya 

tersedia di LPTK IAIN Mataram. Bagi mahasiswa DMS kelas 

Mataram/Lombok Barat yang berkuliah di kampus IAIN Mataram dapat 

memanfaatkan Perpustakaan IAIN Mataram, baik Perpustakaan Institut 

maupun Perpustakaan Fakultas sebagai sumber belajar. Namun, berbeda 

dengan mahasiswa DMS kelas Lombok Tengah, Lombok Timur, 

Sumbawa, Dompu, Bima, NTT, dan Bali yang tidak disediakan layanan 

perpustakaan.  

 

8. Anggaran  

Seluruh dana pembiayaan penyelenggaran Program S1 DMS 

dianggarkan melalui DIPA Dirjen Pendis Kemenag RI. Menurut penuturan 

Ketua Pengelola bahwa LPTK IAIN Mataram memperoleh besaran dan 

jumlah dana penyelenggaran DMS berdasarkan jumlah rombongan belajar 

sesuai kuota jumlah mahasiswa.  

Sementara terkait dengan proses pencairan anggaran DMS dapat 

diketahui dari penuturan Ketua Pengelola Program 2011 – 2013 berikut ini: 

―Terkait dengan pencairan anggaran DMS selama saya menjadi 

Pengelola DMS dapat dikelompokkan berdasarkan Tahun 
Akademik Penyelenggaran DMS di mana pada tahun-tahun awal 
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penyelenggaraannya (tahun 2009 – 2011, pen) pencairan dana 

DMS yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia seringkali 
terlambat sehingga kami selaku Pengelola, kadang-kadang sering 

kelimpungan mencari talangan, baik itu lembaga, perorangan, 
bahkan kita terpaksa mengutang dulu di beberapa percetakan 
modul. Langkah ini terpaksa diambil oleh karena perkuliahan 

harus segera dimulai dan kebutuhan operasional DMS juga sangat 
banyak. Sementara skema anggaran Tahun Akademik 2012 – 2014, 

setelah dilakukan evaluasi dan kami sampaikan tentang kendala 
keuangan pada pengalaman sebelumnya, pencairan keuangan 
tidak lagi bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, tapi langsung 

masuk ke Rekening Lembaga (IAIN Mataram, pen.). Tapi inipun 
juga bukan tanpa kendala karena pencairan keuangannya baru 

dapat dilaksanakan setelah Pengelola mengajukan TOR 
pemanfaatan dan alokasi anggaran. Padahal, ada banyak 
kebutuhan yang sifatnya insidentil-mendesak. Untuk inipun, lagi-

lagi Pengelola harus mencari talangan lagi‖.  

Berdasarkan data dokumentasi laporan keuangan DMS yang 

diperkuat oleh Pengelola DMS Rayon 10 LPTK IAIN Mataram bahwa 

setiap satu semester masing-masing mahasiswa dianggarkan sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:  

1. Biaya registrasi mahasiswa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). 

2. Biaya tidak langsung sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus 

ribu rupiah) yang terdiri dari: biaya SPP Rp. 400.000,- (empat 

ratus ribu rupiah), biaya BPP Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus 

ribu rupiah), biaya praktikum Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah), biaya monev sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 
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3. Biaya langsung sebesar Rp. 600.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 

 

Kekurangan dana penyelenggaraan, sebagaimana diringkas dari 

penuturan Pengelola Inti DMS disebabkan penyerapan anggaran BPP yang 

terdiri dari transport dosen, biaya sewa dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana, dan biaya operasional di daerah penyelenggaraan berbeda-beda. 

Secara geografis, letak daerah penyelenggaraan DMS yang dikelola oleh 

LPTK IAIN Mataram berada di tiga provinsi. Pengelola dan dosen untuk 

dapat menuju lokasi perkuliahan (NTT, dan Bali) harus menggunakan 

trasportasi udara, demikian juga di wilayah Pulau Sumbawa-NTB, meski 

dapat dilalui menggunakan trasnportasi darat, namun waktu tempuhan 

untuk sampai ke lokasi perkuliahan antara 11-13 jam.Di tiga wilayah 

provinsi tersebut, Kupang-NTT menyerap dana lebih tinggi, menyusul 

Denpasar-Bali, dan Pulau Sumbawa-NTB. Namun, meskipun dana 

penyelenggaraan program masih kekuranganLPTK IAIN Mataram tidak 

lagi memungut biaya apapun dari mahasiswa.Pihak pengelola hanya 

menarik biaya pembuatan baju almamater dengan tarif Rp. 200.000,- per 

mahasiswa. 

Berdasarkan angket yang disebarkan ke pengelola 96.15% 

menyatakan tidak pernah dan mahasiswa menyatakan 97.33% tidak ada 

pungutan biaya apapun selain pembayaran resmi yang ditetapkan oleh 

lembaga. 
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Tabel 4. 19 Ada pungutan biaya lain kepada mahasiswa selain pembayaran biaya 

resmi yang ditetapkan Pihak LPTK 

Responden 
Pernyataan (%) 

Selalu Sering Kadang-kadang Pernah Tidak Pernah 

Pengelola 0 0 0 3.85 96.15 

Mahasiswa 0 0 1.33 1.33 97.33 

 

Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara diketahui untuk 

mengatasi problem dana penyelenggaraan, Pihak Pengelola menjadwalkan 

keberangkatan dosen LPTK IAIN Mataram ke lokasi perkuliahan yang 

berada di wilayah Kupang-NTT hanya dua kali, Denpasar-Bali sebanyak 3 

kali, dan 4 kali untuk NTB yang berada di kelas Sumbawa, Dompu, Bima. 

Meskipun jadwal keberangkatan hanya 2 kali (Kupang), 3 kali (Bali), 4 

kali (Sumbawa, Dompu, Bima-NTB), jumlah pertemuan tatap muka tetap 

sesuai standar minimal, yakni 12 kali tatap muka.  

LPTK IAIN Mataram membuat laporan pertanggungjawaban 

keuangan pelaksanaan Program S1 DMS setiap akhir tahun untuk 

disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 

RI, Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 

penggunaan dana APBN. 

 

9. Partisipasi Masyarakat 

LPTK IAIN Mataram tidak membangun suatu kemitraan dengan 

perguruan tinggi lain dalam Pengelolaan Program, dalam arti sebagai 
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pelaksana perkuliahan. Kemitraan yang terbangun berupa penyediaan 

fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan dengan sistem sewa, baik dengan 

perguruan tinggi, madrasah/sekolah, dan instansi terkait. Perguruan tinggi 

yang dilibatkan dalam kerjasama model ini adalah Institut Agama Islam 

Hamzanwadi Lombok Timur-NTB, Universitas Samawa Sumbawa-NTB, 

STAI Al-Amin Dompu-NTB. Sekolah/madrasah yang dijadikan lokasi 

perkuliahan MAN 2 Mataram, MTsN Model Praya Lombok Tengah, MAN 

1 Bima; MAN Kupang. Instansi pemerintah, yakni Kemenag Kab. 

Sumbawa Besar, Kemenag Kab. Dompu, Kemenag Denpasar-Bali. Berikut 

kutipan wawancara dengan Ketua Pengelola DMS IAIN Mataram Tahun 

Akademik 2013-2015: 

―Pada dasarnya begini, Pak, banyak pihak yang terlibat kerjasama 
dengan DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, terkait penyiapan 

input kemudian apa tadi, proses perkuliahan dan pemberdayaan 
out put, Pak. Contoh satu kita wilayah kerja kita NTB, NTT, dan 

Bali. Maka kita akan sangat terkait dengan Kantor Wilayah 
Kementerian Agama NTB, NTT, dan BALI untuk menyediakan 
input mahasiswa dinyatakan layak menjadi calon peserta, juga 

pihak Kemenag tiga Provinsi itu jadi narasumber pak dalam 
Kuliyah Umum melalui pembekalan PPL KKP kepada mahasiswa 
DMS, termasuk monitoring kegiatan mahasiswa DMS pak. Yang ke 

dua, Kabid/Kasi Mapenda se- NTB, NTT, dan BALI berperan tidak 
jauh berbeda dengan Kantor Kementerian Wilayah pak, seperti 

urusan tekhnik di lapangan, bahkan lebih intensif dia Pak. 
Selanjutnya seperti di MTs Model Praya di Lombok Tengah pada 
saat proses perkuliyahan, MTs tersebut menjadi lokasi kuliyah 

kami. Jadi mereka menyediakan fasilitas praktikum di laboratorium 
dan di lapangan madrasahnya Pak. Selanjutnya Bupati Lombok 

Timur memberikan sarana- prasarana proses perkuliyahan di 
Diklat atau STIKES Lombok Timur, tempatnya di Kota Selong Pak. 
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Kemudian ada Rektor IAIH (Institut Agama Islam Hamzanwadi 

Pancor) tiga tahun pertama (2009-2011), memberikan sarana 
prasarana untuk kelancaran proses perkuliyahan di kelas Lombok 

Timur pak. Di Dompu, ada Ketua STAI Al-Amin memberikan 
tempat juga untuk kuliyah di Dompu, di Bima di MAN 2 Tolo Bali 
itu, juga menyiapkan tempat kuliyah. Untuk di Kupang NTT itu, 

MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Model Kupang yang memberikan 
prasarananya. Juga untuk kuliyah terakhir di Bali Pak, di Kota 

Denpasar, Kepala Diklat memberikan kelasnya untuk kami pakai 
sebagai proses tempat perkuliahan. Ini bentuk kerjasama dalam 
proses input mahasiswa. Sedangkan yang out put, bentuknya 

kerjasama kita dengan KKM- KKG (Kelompok Kerja Madrasah-
Kelompok Kerja Guru) setempat terferifikasi pak guru-guru alumni 

DMS ini pak yang lebih berkualitas, menjadi narasumber. Begitu 
juga kerjasama yang dilakukan dengan pihak Perguruan Tinggi 
lain, semisal UNRAM (Universitas Mataram), itu untuk validasi 

data-data validasi alumni DMS yang berhak dan sah mengikuti 
PLPG di bawah tata kelola UNRAM Pak‖. 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, selain kerjasama dalam 

penyediaan fasilitas sarana prasana perkuliahan. Keterlibatan pihak lain, 

baik lembaga pemerintah maupun swasta, sebagaimana tersebut di atas, 

secara individu maupun organisasi berkontribusi terhadap input dan output 

mahasiswa DMS. Memperkuat pernyataan di atas, berikut kutipan dengan 

Syaihun (Kepala MI NW Jorong): 

―Ada, bentuk kerja samanya antara lain, setelah kita dapat dari 
Kemenag, maupun internet itu, kita langsung menelpon pengelola 

DMS untuk klarifikasi barangkali apakah guru saya sudah 
terdaftar. Itu bentuk kerja samanya. Yang kedua kita langsung 

memberikan surat izin, karena ini menguntungkan sekolah kita, 
langsung tidak mempersulit calon mahasiswa kita untuk 
melanjutkan sekolah, melajutkan sekolah betul, ya Pak‖. 
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Masyarakat pengguna lulusan sebagaimana yang disebutkan di atas, 

turut berpartisipasi dalam sosialisasi, penjaringan mahasiswa, dan 

pengembangan kemampuan profesionalisme mahasiswa melalui Praktik 

Pengalaman Lapangan-Kuliah Kerja Partisipatif (PPL-KKP) Terpadu, 

memberikan tempat sebagai lokasi penelitian (skripsi). Berikut kutipan 

wawancara dengan Hasanuddin (Kepala MI NW 03-Pancor): 

―Saya rasa untuk kerjasama ini akan kelihatan dengan proses 
pembelajaran atau proses perkuliahan dari mahasiswa kita 

termasuk juga pada saat mengadakan penelitian di madrasah kami, 
karena iya secara langsung otomatis dalam apa namanya untuk 

melihat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program 
dilaksanakan sesuai dengan yang dibebankan oleh kuliahnya atau 
fakultas yang membidanginya itu di sanalah tempat posisi kami 

untuk jadi mitra kerjasama pengelola DMS‖. 

Berdasarkan hasil analisis angket yang disebarkan ke responden 

pengelola program S1 DMS, peran masyarakat dalam mendukung 

pelaksnaan program S1 DMS, 6% menyatakan sangat baik, 46% 

menyatakan baik, 35% responden menyatakan cukup baik, 9% menyatakan 

kurang baik, dan 4% responden menyatakan tidak baik. 
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Gambar 4. 18 Peran Masyarakat/Keluarga dalam Mendukung  

Pelaksanaan Program S1 DMS 

Berdasarkan hasil studi dokumen, hasil wawancara, dan analisis 

angket, terungkap bahwa peran masyarakat memiliki andil besar dalam 

mendukung program DMS ini. Dukungan dan kemitraan yang terbangun 

berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan dengan 

sistem sewa, baik dengan perguruan tinggi, madrasah/sekolah, dan instansi 

terkait. Begitu juga masyarakat pengguna lulusan sebagaimana yang 

disebutkan di atas, turut berpartisipasi dalam sosialisasi, penjaringan 

mahasiswa, dan pengembangan kemampuan profesionalisme mahasiswa 

melalui Praktik Pengalaman Lapangan-Kuliah Kerja Partisipatif (PPL-

KKP) Terpadu, dan memberikan tempat sebagai lokasi penelitian (skripsi). 

 

C. Evaluasi Komponen Proses (Proccess) 

Aspek yang dievaluasi pada komponen proses adalah administrasi 

perkuliahan, kegiatan perkuliahan, penilaian perkuliahan, dan monitoring 

serta evaluasi. 

Sangat Baik 
6% 

Baik 
46% 

Cukup Baik 
35% 

Kurang Baik 
9% 

Tidak Baik 
4% 
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1. Administrasi Perkuliahan 

Indikator kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada aspek 

administrasi perkuliahan meliputi 3 hal, yakni (a) terdokumentasikan atau 

ada rekam proses perkuliahan melalui presensi (daftar hadir) dan jurnal 

perkuliahan, (2) penjadwalan (timing) perkuliahan tepat (tidak ada 

penundaan), dan (3) pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal. 

Penjadwalan perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang 

telah disusun oleh Pengelola Program S1 DMS IAIN Mataram dan 

kalender akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI. 

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam penjadwalan ini meliputi: kesesuaian 

jadwal perkuliahan dengan kurikulum S1 PGMI/PAI IAIN Mataram; 

kesesuaian latar pendidikan dosen pengampu dengan mata kuliah; 

ketepatan waktu penjadwalan perkuliahan, tidak mengganggu perkuliahan 

reguler. Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisis tanggapan responden 

dari kalangan pengelola terhadap ketepatan penjadwalan.  

 

Tabel 4. 20 Ketepatan Penjadwalan Berdasarkan Hasil Angket Pengelola DMS  

No. Deskriptor 
Pernyataan (%) 

SL SR KD P TP 

1. Penetapan mata kuliah yang 
tercantum dalam jadwal 

perkuliahan sudah sesuai dengan 
kurikulum S-1 PGMI/ PAI IAIN 
Mataram 

88.46 11.54 0 0 0 

2. Pelaksanaan perkuliahan selalu 

sesuai dengan jadwal perkuliahan 

11.54 84.62 0 3.85 0 
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No. Deskriptor 
Pernyataan (%) 

SL SR KD P TP 

yang telah ditetapkan 

3. Jadwal perkuliahan yang telah 

ditetapkan tidak mengganggu 
jadwal pada kelas reguler (PGMI/ 

PAI Non-Dual Modes) 

19.23 7.69 69.23 0 3.85 

4. Dalam penyusunan jadwal 
perkuliahan, pengelola terlebih 
dahulu meminta konfirmasi 

tentang kesediaan dari dosen 
pengampu mata kuliah 

96.15 3.85 0 0 0 

5. Jadwal perkuliahan yang telah 

ditetapkan ternyata dalam 
pelaksanaannya berubah-ubah 

0 7.69 80.77 11.54 0 

6. Terjadi kesalahan dalam 

penjadwalan perkuliahan 

0 3.85 26.92 57.69 11.54 

 

Berdasarkan tabel di atas, terungkap bahwa penetapan mata kuliah 

yang tercantum dalam jadwal perkuliahan selalu sesuai dengan kurikulum 

S-1 PGMI/PAI IAIN Mataram. Dalam penyusunan jadwal perkuliahan, 

Pengelola selalu mengkonfirmasi kesediaan dosen pengampu mata kuliah; 

pelaksanaan perkuliahan selalu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang 

telah ditetapkan; jadwal perkuliahan kadang-kadang dalam pelaksanaannya 

berubah-ubah dan mengganggu perkuliahan kelas reguler; pernah terjadi 

kesalahan dalam penjadwalan perkuliahan. 

Konfirmasi Pengelola dalam hal penyusunan jadwal perkuliahan 

kepada dosen pengajar Program DMS dimaksudkan untuk mengetahui 

kesiapan fisik dan psikis dosen, termasuk menyesuaikan penjadwalan 
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dengan jadwal mata kuliah dosen yang bersangkutan pada perkuliahan 

reguler. Meskipun pada pelaksanaannya kadang sulit menghindari 

perbenturan jadwal perkuliahan reguler dengan jadwal perkuliahan DMS. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Dekan FITK IAIN Mataram berikut: 

―Kendala penjadwalan itu antara lain sulit menghindari jadwal 
keberangkatan dosen pengampu mata kuliah DMS di luar Lombok, 

seperti Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kupang-NTT. Karena harus 
nginap di daerah itu. Sementara di perkuliahan reguler dosen-
dosen yang bersangkutan juga memiliiki jadwal bisa dibilang 

padat, karena hampir setiap hari ada jadwal. Sehingga pernah 
dulu itu terjadi demo, mahasiswa reguler mengeluhkan banyaknya 

dosen yang tidak masuk mengajar dengan alasan sendang 
mengajar di DMS luar kota. Keluhan lain, menurut mahasiswa 
reguler, beberapa dosen sering mengganti jadwal perkulihan, yang 

menurutnya merugikan mereka, mahasiswa‖. 

Di samping itu, jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan faktanya 

dalam pelaksanaannya kadang berubah-ubah karena menyesuaikan dengan 

kondisi alam, cuaca buruk. Oleh karena jarak antara LPTK Rayon 10 

dengan daerah pelaksanaan perkuliahan DMS di luar Lombok, mahasiswa 

juga dosen harus menantang ombak besar untuk dapat mengikuti 

perkuliahan. Untuk itu pengelola berkoordinasi dengan pengelola di daerah 

untuk menunda atau merubah jadwal perkuliahan. Sebagaimana terungkap 

dalam kutipan wawancara dengan Ketua Pengelola DMS berikut:  

―Perubahan jadwal itu merupakan bagian dari langkah strategis 
dalam penyelenggaraan perkuliahan DMS ini. Jika itu tidak 

dilakukan akan menimbulkan banyak kerugian, baik finansial 
bahkan kehilangan nyawa. Alasannya karena faktor jarak, kondisi 
alam yang tidak menentu, cuaca buruk. Itu misalnya di pulau 
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sumbawa, transportasi dosen ke sana kan menggunakan angkutan 

darat dengan waktu tempuh 13 jam perjalanan. Penyeberangan ke 
pulau sumbawa itu 2 jam kalau cuaca normal, 4 jam kalau cuaca 

kurang mendukung. Pernah dosen kita Tahun 2012 dalam 
perjalanan ke Bima, saat badai angin puting beliung, sampai 
menginap di masjid pinggir jalan dekat Pelabuhan Poto Tano 

Sumbawa, yang ceritanya bahkan atap-atap masjid tempatnya 
menginap malam itu terpental dihantam angin puting beliung. 

Begitu juga di Kupang mahasiswa DMS dari berbagai pelosok itu 
ada yang sampai 2 hari perjalanan melewati pulau-pulau kecil 
untuk sampai ketempat penyelenggaraan perkuliahan. Biasanya 

oleh pengelola di daerah tersebut berkoordinasi dengan kami di 
sini untuk penjadwalan supaya bisa dilakukan dengan lancar‖. 

(Wawancara,15/08/2014 di kampus 2 IAIN Mataram) 

Selain untuk mengetahui kesiapan fisik dan psikis dosen pengampu 

mata kuliah, konfirmasi Pengelola dalam hal penyusunan jadwal 

perkuliahan kepada dosen pengajar Program DMS juga untuk menjajaki 

kesesuaian dan kecenderungan keilmuan dosen pada bidang yang 

perkuliahan yang dijadwalkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penjadwalan, dalam arti salah penempatan dosen pengampu mata kuliah. 

Berdasarkan hasil analisis angket dosen 93,84 % dosen menyatakan sesuai 

antara latar belakang pendidikan dengan rumpun mata kuliah yang 

diajarkan. 
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Gambar 4. 19 Kesesuaian Latar Pendidikan Dosen DMS  

dengan Mata kuliah yang Diampu 

Manajemen pengelolaan sebuah lembaga pendidikan memiliki 

peran signifikan terhadap keberlangsungan proses dan output pendidikan, 

termasuk di perguruan tinggi. Menajemen pengelolaan sebagaimana yang 

diungkapkan Ketua Pengelola meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan. 

―Baik Pak, awal mulanya pengelolaan DMS yang dikelola IAIN 
Mataram menetapkan sasaran strategis, kemudian dilakukan tahap 
demi tahap, salah satunya itu kan dari sasaran-sasaran, kemudian 

kita rencanakan tahap perencanaan dengan menyusun program, 
untuk setelah disusun pada saat pelaksanaan program, dilakukan 

dengan langkah-langkah, seperti alokasi kegiatan pada tahap 
pelaksanaan, setelah pelaksanaan, melakukan koordinasi meminta 
bantuan dukungan pihak-pihak tertentu untuk mencapai target 

tersebut. Penetapan sasaran program pelaksanaan kegiatan 
tersebut, pasti tidak menjamin keberhasilan mencapai tujuan, maka 

untuk itu dibutuhkan kinerja yang baik dari pelaksana kegiatan. 
Jadi kita semua Pelaksana Pengelola, bersama Tim Pusat LPTK, 
diminta untuk dituntut untuk dapat melakukan pelaksanaan 

kegiatan dengan baik, terus kemudian terlepas dari dukungan 

Sesuai, 93.84 

Tidak Sesuai, 
6.52 
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Kementerian Agama Provinsi Kantor Wilayah Kementerian 

Provinsi NTB Kabuaten Kota dan Pihak Madrasah. Setelah itu, 
agar terjamin efektifitas pelaksanaan program DMS, maka harus 

ditetapkan titik kontrol tahapan-tahapan yang menjadi petunjuk 
untuk tingkat ketercapainnya. Indikatornya seperti itu pak. 
Perubahan-perubahan perlu dilakukan, yang sudah bagus kita 

tingkatkan, yang belum maksimal kita evaluasi dan kita perbaiki. 
Kemudian adanya petunjuk untuk peningkatan kinerja pengelolaan 

program DMS, tentu mengedepankan partisipasi semua pihak bagi 
pelasanaan perencanaan dan kontrol, melibatkan berbagai pihak 
tekait, langsung dan tidak langsung dalam program tersebut, 

termasuk komunitas Dosen mahasiswa‖. (Lampiran 8, h. 452) 

Keterukuran proses pengelolaan ini dapat di lihat pada intensitas 

kehadiran dan kinerja pengelola, dosen dan mahasiswa. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap manajemen pengelolaan program S1 DMS, diketahui 

bahwa Pengelola, dosen, dan mahasiswa secara bersama-sama 

menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik.  

Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan 

rata-rata baik. Prosentase kehadiran dosen dalam pelaksanaan perkuliahan 

di daerah Provinsi NTB mencapai 91%, NTT mencapai 97%, dan Bali 

98%. Adapun prosentase kehadiran mahasiswa dalam pelaksanaan 

perkuliahan di daerah Provinsi NTB mencapai 93%, NTT mencapai 97%, 

dan Bali 98%. 

Tabel 4. 21 Rekap Kehadiran Dosen Program S1 DMS Tahun 2009-2014 

No. Semester 
DMS NTB 

(%) 

DMS NTT 

(%) 

DMS Bali 

(%) 

1. 
Ganjil 
2009/2010 

95 98 - 
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No. Semester 
DMS NTB 

(%) 

DMS NTT 

(%) 

DMS Bali 

(%) 

2. 
Genap 

2009/2010 
87 96 - 

3. 
Ganjil 
2010/2011 

90 97 - 

4. 
Genap 

2010/2011 
88 96 - 

5. 
Ganjil 
2011/2012 

90 97 - 

6. 
Genap 

2011/2012 
91 97 - 

7. 
Ganjil 
2012/2013 

97 96 98 

8. 
Genap 

2012/2013 
86 98 97 

9. 
Ganjil 
2013/2014 

89 97 97 

10. 
Genap 

2013/2014 
95 97 98 

11. 
Ganjil 
2014/2015 

92 96 98 

  Rata-rata 91 97 98 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Tabel 4. 22 Rekap Kehadiran Mahasiswa Program S1 DMS Tahun 2009-2014 

No. Semester 
DMS NTB 

(%) 

DMS NTT 

(%) 

DMS Bali 

(%) 

1. 
Ganjil 
2009/2010 

96 98 - 

2. 
Genap 

2009/2010 
93 96 - 

3. 
Ganjil 
2010/2011 

90 97 - 
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No. Semester 
DMS NTB 

(%) 

DMS NTT 

(%) 

DMS Bali 

(%) 

4. 
Genap 

2010/2011 
90 97 - 

5. 
Ganjil 
2011/2012 

90 97 - 

6. 
Genap 

2011/2012 
91 98 - 

7. 
Ganjil 
2012/2013 

97 97 98 

8. 
Genap 

2012/2013 
91 98 97 

9. 
Ganjil 
2013/2014 

91 97 97 

10. 
Genap 

2013/2014 
95 97 98 

11. 
Ganjil 
2014/2015 

95 97 98 

  Rata-rata 93 97 98 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Intensitas pertemuan perkuliahan DMS di semua wilayah adalah 12 

kali tatap muka. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebaran angket 

ke sejumlah responden Pengelola S1 DMS, dosen yang hadir di dalam 

pelaksanaan perkuliahan tatap muka adalah dosen pengampu mata kuliah 

tersebut berdasarkan nama yang tertera pada jadwal perkuliahan. Ini 

dibuktikan dengan pernyataan responden 73,33% menyatakan dosen yang 

hadir dalam perkuliahan selalu sesuai dengan nama dosen yang ada pada 

jadwal yang ditetapkan, 21,33% menyatakan sering, 4% menyatakan 

kadang-kadang, dan 1,33% menyatakan pernah.  
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Gambar 4. 20 Dosen DMS Mengajar Sesuai Jadwal 

Selain pengelola, mahasiswa S1 DMS juga memberikan pernyataan 

melalui isian angket, bahwa dosen yang hadir di dalam pelaksanaan 

perkuliahan, 76% menyatakan selalu sesuai dengan nama dosen yang ada 

pada jadwal yang ditetapkan, 21,33% menyatakan sering, dan 2,67% 

menyatakan kadang-kadang. Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan, 

72% responden menyatakan selalu sesuai dengan jumlah pertemuan yang 

telah ditetapkan, 22,67% responden menyatakan sering dan 5,33% 

menyatakan kadang-kadang. 

 

Tabel 4. 23 Kehadiran Dosen Program DMS IAIN Mataram 

Pernyataan SL SR KD P TP 

Dosen yang hadir di dalam perkuliahan 

sesuai dengan nama dosen yang ada pada 
jadwal yang ditetapkan 

76.00 21.33 2.67 0.00 0.00 

Selalu, 73.33 

Sering, 21.33 

Kadang-kadang, 
4 

Pernah, 1.33 

Tidak Pernah, 0 
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Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan 
sudah sesuai dengan jumlah pertemuan yang 

telah ditetapkan 

72.00 22.67 5.33 0.00 0.00 

 

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi, pengadministrasian di 

bidang akademik program S1 DMS dapat dirincikan, yakni:  

1. Menentukan jumlah rombongan belajar (rombel). 

2. Membuka registrasi bagi seluruh calon mahasiswa Program DMS yang 

berasal dari Kabupaten/Kota wilayah NTB, NTT, Bali. 

3. Menyusun kalender akademik Program DMS berdasarkan kalender 

akademik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI. 

4. Melaksanakan kegiatan akademik Program DMS sesuai dengan 

panduan yang berlaku. 

5. Melakukan penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan Program 

DMS di wilayah NTB, NTT, Bali. 

6. Membuat laporan administrasi akademik pelaksanaan Program DMS 

untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag 

RI, dilakukan setiap akhir semester. 

7. Mengeluarkan Ijazah bagi mahasiswa Program DMS yang dinyatakan 

lulus menjalani proses perkuliahan. 

Dalam melakukan registrasi pada tiap-tiap semester, pengelola 

DMS tidak mempersulit mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dapat 

melakukan dengan mudah. 
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Gambar 4. 21 Proses registrasi mahasiswa DMS  

pada setiap semester dapat dilakukan dengan mudah 

 

Gambar 4. 22 Proses registrasi mahasiswa DMS  

pada setiap semester dapat dilakukan dengan mudah 
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perkuliahan sebagai bukti administratif melakukan perkuliahan. Di 

samping sebagai bukti administratif perkuliahan, daftar hadir tersebut 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian perkuliahan terhadap 

masing-masing individu mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliahnya.  
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Jurnal perkuliahan berisi identitas dosen, mata kuliah yang diampu, 

tanggal pelaksanaan perkuliahan, tema materi perkuliahan, dan paraf dosen 

pengampu mata kuliah. Jurnal perkuliahan ini, di samping sebagai bukti 

administratif kehadiran dosen, juga sebagai bahan evaluasi pengelola untuk 

meninjau keterlaksanaan perkuliahan, apakah ada dosen yang jarang 

masuk dan/atau belum pernah masuk memberikan perkuliahan. Jurnal 

perkuliahan maupun daftar hadir mahasiswa di bawah tanggung jawab 

koordinator kelas masing-masing daerah. 

 

Gambar 4. 23 Ketersediaan jurnal perkuliahan  

yang harus diisi oleh masing-masing dosen DMS 
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Gambar 4. 24 Dosen dan mahasiswa diminta untuk mengisi daftar kehadiran  

pada setiap kegiatan perkuliahan DMS 

Berdasarkan studi dokumen, hasil wawancara dan isian angket 

terungkap bahwa penjadwalan perkuliahan DMS mengacu kepada kalender 

akademik yang telah disusun oleh Pengelola Program S1 DMS IAIN 

Mataram dan kalender akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 

Kemenag RI. Aspek-aspek yang dievaluasi dalam penjadwalan ini 

meliputi: kesesuaian jadwal perkuliahan dengan kurikulum S1 PGMI/PAI 

IAIN Mataram; kesesuaian latar pendidikan dosen pengampu dengan mata 

kuliah; ketepatan waktu penjadwalan perkuliahan, tidak mengganggu 

perkuliahan reguler. Begitu juga setiap kelas disediakan daftar hadir dan 

jurnal perkuliahan. Mahasiswa maupun dosen wajib mengisi daftar hadir 

perkuliahan sebagai bukti administratif melakukan perkuliahan. 
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2. Kegiatan Perkuliahan 

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam komponen kegiatan 

perkuliahan meliputi intensitas pertemuan, penguasaan materi, penggunaan 

strategi-metode-media pembelajaran, keaktifan mahasiswa, dan hambatan-

hambatan dalam perkuliahan. 

Berdasarkan hasil analisis angket yang disebarkan ke pengelola, 

prosentase responden yang menyatakan kegiatan pembelajaran dilakukan 

melalui model perkuliahan tatap muka sejumlah 19,23% menyatakan 

selalu, dan 80,77% menyatakan sering. Di lain sisi, hasil angket yang 

disebarkan ke mahasiswa, prosentase responden yang menyatakan selalu 

89,33%, dan responden yang menyatakan sering 10,67%. Rekap hasil 

angket tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4. 24 Kegiatan Pembelajaran Dilakukan  

Melalui Model Perkuliahan Tatap Muka 

No. Responden  
Pernyataan 

SL SR KD P TP 

1. Pengelola  19.23 80.77 0.00 0.00 0.00 

2. Mahasiswa 89.33 10.67 0.00 0.00 0.00 

 

Intensitas perkuliahan tatap muka rata-rata mencapai standar 12 

kali pertemuan. Informasi yang diperoleh berdasarkan angket yang 

disebarkan ke pengelola menunjukkan prosentase responden yang 

menyatakan kehadiran dosen dalam perkuliahan minimal 12 kali 
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pertemuan tatap muka, terdapat 23,08% responden menyatakan selalu, 

57,69% menyatakan sering, 19,23% menyatakan kadang-kadang. 

Responden mahasiswa juga memberikan pernyataan kegiatan perkuliahan 

tatap muka diisi oleh dosen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 

89,33% responden menyatakan selalu, 10,67% responden menyatakan 

sering. 

Di samping perkuliahan tatap muka, pelaksanaan perkuliahaan, 

sebagaimana yang dikehendaki Program, pada praktiknya mahasiswa 

diberikan bimbingan tutorial mempelajari bahan belajar mandiri atau 

modul.Tugas belajar mandiri ini, kemudian dijadikan sebagai bahan 

diskusi dan penilaian oleh dosen pengampu mata kuliah. Volume tugas 

belajar mandiri baik dengan tutorial maupun tanpa tutorial mencapai 2 

hingga 4 kali pertemuan, tergantung kesepakatan antara dosen pengampu 

mata kuliah dan mahasiswa.  

Hasil analisis angket yang disebarkan ke pengelola menunjukkan 

prosentase responden yang menyatakan kehadiran dosen dalam kegiatan 

tutorial untuk pembelajaran mandiri minimal 4 kali dinyatakan selalu oleh 

30,77% responden, sering 65,38%, kadang-kadang 3,85%. Hasil angket 

pengelola tersebut diperkuat juga oleh responden mahasiswa melalui 

angket, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model pembelajaran 

mandiri dengan tutorial lebih sering dibanding model pembelajaran 

mandiri tanpa tutorial. 
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Tabel 4. 25 Prosentase Pembelajaran Mandiri dengan Tutorial  

dan Tanpa Tutorial Berdasarkan Hasil Angket Mahasiswa DMS 

Pembelajaran Mandiri 
Pernyataan (%) 

SL SR KD P TP 

Dengan tutorial 50.67 36.00 9.33 1.33 2.67 

Tanpa tutorial 14.67 21.33 34.67 14.67 14.67 

 

Berdasarkan paparan data di atas, intesitas kuliah tatap muka dan 

belajar mandiri dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 26 Model Perkuliahan Program S1 DMS LPTK IAIN Mataram 

No. Model Pembelajaran Jumlah Pertemuan 

1. Tatap Muka (TM) 8-12 kali* 

2. Belajar Mandiri (BM) 2-4* 

*Sesuai kesepakatan mahasiswa dan dosen dengan melihat kondisi yang 
memungkinkan 
Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

 

Selanjutnya, aspek pelaksanaan perkuliahan yang dievaluasi adalah 

aspek penguasaan materi. Sebagaimana paparan data sebelumnya, 

dosen/tenaga pengajar DMS rata-rata sudah berkualifikasi S2, bahkan S3. 

Penetapan dosen pengampu mata kuliah pada program S1 DMS selalu 

mempertimbangkan latar atau kecenderungan keilmuan. Evaluasi aspek 

penguasaan materi dosen-dosen pengampu mata kuliah pada program 

DMS dilakukan dengan menyebarkan angket kepada pengelola, dan 

mahasiswa, juga melalui wawancara dengan pengelola. Informasi yang 
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diperoleh berdasarkan angket pengelola, latar kemampuan dosen sudah 

sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Prosentase responden yang 

menyatakan selalu 19,23%, sering 65,38%, kadang-kadang 11,54, pernah 

3,85%. 

Kompetensi pedagogik dosen dalam melaksanakan perkuliahan 

pada umumnya sesuai dengan karakteristik kebutuhan pembelajaran 

berdasarkan informasi angket isian mahasiswa, 72% menyatakan selalu, 

21,33% menyatakan sering, 6,67% menyatakan kadang-kadang.Dosen 

pengampu mata kuliah rata-rata menguasai materi yang diajarkan dengan 

baik, sejumlah 81,33% responden menyatakan selalu, 16% responden 

menyatakan sering, 1,33% menyatakan kadang-kadang, dan 1,33% 

menyatakan pernah. 

Pendekatan pembelajaran DMS menggunakan pembelajaran tatap 

muka dan pembelajaran mandiri. Dosen pengampu mata kuliah kadang-

kadang memberikan bimbingan mengenai cara belajar dengan sistem Dual 

Modes kepada mahasiswa. Informasi tersebut sebagaimana hasil angket 

pengelola sejumlah 23% responden menyatakan selalu, 15,38% responden 

menyatakan sering, 15,54% kadang-kadang, 50% responden menyatakan 

pernah, dan 0% untuk pernyataan tidak pernah.  

Prosesi perkuliahan DMS pada umumnya tidak jauh berbeda 

dengan prosesi perkuliahan reguler yang berlaku pada LPTK IAIN 

Mataram. Sebagaimana terdapat dalam Satuan Acara Perkuliahan DMS 

yang disusun oleh masing-masing dosen pengampu, juga tercatat dalam 

Jurnal Perkuliahan, dari 12 kali pertemuan dosen sebagai pemateri tunggal 
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perkuliahan hanya pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga selanjutnya 

diserahkan kepada mahasiswa melalui pembagian tugas, baik individu 

maupun kelompok. Prosesi perkuliahan yang demikian, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Rahmat A. Kurniawan (Pengelola sekaligus Dosen 

DMS), lebih memberikan ruang kreativitas mahasiswa untuk mencari 

sumber-sumber lain selain modul, yang representatif untuk menunjang 

pemahaman yang komprehensif terhadap materi perkuliahan. 

Permasalahan-permasalahan yang mahasiswa temukan, yang kurang 

dan/atau tidak dipahami dari modul perkuliahan didiskusikan dalam forum 

perkuliahan. Sementara pemilihan metode lebih banyak menggunakan 

metode presentasi dan diskusi kelompok. 

Sejalan dengan itu, hasil angket yang disebarkan kepada pengelola 

menunjukkan bahwa mahasiswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya 

untuk menyampaikan aspirasi dalam mempelajari modul perkuliahan, 

dengan perolehan 73,08% responden menyatakan sering. 

  

Gambar 4. 25 Keaktifan Mahasiswa dalam Pemabelajan 

Selalu, 15.38 
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Selanjutnya, hasil angket tersebut menyatakan kadang-kadang 

kegiatan pembelajaran berlangsung secara interaktif sehingga dapat 

memecahkan permasalahan mahasiswa dalam mempelajari BBM (modul) 

dengan dukungan 57,69% responden.  

 

 

Gambar 4. 26 Pembelajaran Berlangsung secara Interaktif 

Dalam hal penggunaan media, perkuliahan DMS masih monoton. 

Dibuktikan dengan hasil angket isian responden pengelola memberikan 

skor 3 yang berarti kadang-kadang sejumlah 63,58%. Namun berbeda 

dengan pengelola, mahasiswa justru diperoleh skor 5 yang berarti selalu 

dengan prosentase 56%. 
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Gambar 4. 27 Penggunaan Media Belajar Bervariasi 

Tabel 4. 27 Aktifitas Dosen dan Mahasiswa DMS dalam Proses Perkuliahan 
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No. Deskriptor Tidak 

Pernah 

Jaran
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Sering Selalu 

1. Melakukan pencatatan prestasi dan 

kondisi mahasiswa 

4.35 4.35 45.65 45.65 

2. Berinteraksi secara intensif dengan 

mahasiswa 

2.17 6.52 47.83 43.48 

3. Berkomunikasi efektif dengan 

mahasiswa 

0.00 0.00 41.30 58.70 

4. Melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar 

0.00 0.00 15.22 84.78 

5. Melakukan tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas  

2.17 6.52 52.17 39.13 

6. Mengembangkan materi secara kreatif 2.17 6.52 56.52 34.78 

7. Menerapkan nilai-nilai sosial dalam 

setiap proses pembelajaran 

2.17 2.17 54.35 41.30 
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Selain itu, informasi tentang penggunaan strategi, metode dan 

media dalam pembelajaran DMS dapat dilihat pada tabel hasil analisis 

angket pada tabel-tabel di bawah ini: 

Proses perkuliahan DMS berjalan lancar dan memenuhi tuntutan 

kebutuhan mahasiswa DMS. Informasi ini diketahui berdasakan isian 

angket terbuka responden mahasiswa DMS NTB, NTT, dan Bali. 

Mahasiswa DMS NTB, Syaihun menanggapi, bahwa ―Proses perkuliahan 

sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi supaya lebih optimal‖. Sartono 

Mahasiswa DMS Bali juga mengemukakan, bahwa ―Proses perkuliahan 

sudah berjalan Optimal sesuai dengan harapan, tetapi perlu ditingkatkan 

lagi ditahun berikutnya‖. Demikian juga Ibrahim Sumbawa, mahasiswa 

DMS NTT, mengemukakan, ―Proses perkuliahan selama Program DMS ini 

berjalan dengan Optimal dan sesuai harapan hanya sedikit kendala Dosen 

dari Mataram kadang terlambat, oleh karena transportasi Mataram-NTT 

sangat Jauh‖. 

Pada aspek mahasiswa, dalam proses perkuliahan di kelas memiliki 

kecakapan rata-rata menengah ke bawah (kurang baik). Berdasarkan 

angket penilaian dosen kompetensi pedagogik mahasiswa dalam proses 

perkuliahan dinilai kurang baik oleh 47,83% responden, kompetensi 

personal dinilai kurang baik oleh 43,48% responden, kompetensi sosial 

dinilai cukup baik oleh 43,38% responden, dan kompetensi profesional 

dinilai cukup baik oleh 56,52% responden. Lebih detail lihat gamber 

berikut: 
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Gambar 4. 28 Kecakapan Mahasiswa dalam Proses Perkuliahan DMS 

Berdasarkan isian angket terbuka, dalam pelaksanaan perkuliahan 
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materi yang harus tuntas sesuai perencanaan dan jadwal yang ada. Di 

samping itu, fasilitas penunjang perkuliahan seperti laboratorium, 

perpustakaan, tempat ibadah juga tidak ada. Ditambah lagi langka dan 

mahalnya tempat penginapan bagi mahasiswa, karena persebaran 

mahasiswa DMS Kupang-NTT berada di daerah-daerah kepulauan 

terpencil, sangat jauh dari lokasi perkuliahan dengan waktu tempuhan 2 

hari 2 malam.  

Perkuliahan DMS Bali juga menemui beberapa kendala. 

Sebagaimana di Kupang-NTT, hanya saja akses mahasiswa juga ke lokasi 

perkuliahan mudah dijangkau. Kendala perkuliahan yang dikeluhkan oleh 

mahasiswa hanya pada kurangnya fasilitas penunjang perkuliahan, seperti: 

laboratorium, tempat ibadah, dan perpustakaan di samping kebutuhan 

utama yakni modul yang kadang jumlahnya kurang dan kualitas tampilan 

fisik yang kurang. Sementara kendala perkuliahan DMS NTB (khususnya 

di luar kampus IAIN Mataram), meski wilayah tempuhan tak sejauh 

tempuhan NTT, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perkuliahan, 

seperti:  

1. Waktu perkuliahan kadang-kadang terlalu padat dan singkat. 

2. Dosen terlambat masuk. 

3. kadang-kadang dosen tidak hadir. 

4. demikian juga mahasiswa kadang-kadang malas masuk, dan 

terlambat. 

5. tidak ada ruang sekretariat tata usaha bagi kelas Lombok Tengah. 
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Sementara kendala pelaksanaan perkuliahan DMS di Kampus IAIN 

Mataram, berdasarkan informasi angket terbuka isian mahasiswa adalah:  

1. Kadang-kadang ruang perkuliahan DMS digunakan oleh kelas 

reguler, sehingga mahasiswa DMS harus menunggu ruang kosong 

atau mencari ruang yang lain. 

2. Jumlah modul yang kadang-kadang kurang, tidak sesuai dengan 

jumlah mahasiswa. 

3. Modul sering terlambat didistribusikan. 

Dalam pembelajaran mandiri, ada beberapa kendala, yakni;  

1. Mahasiswa agak kesulitan menyesuaikan waktu dengan kesibukan 

mengajar di sekolah/ madrasah. 

2. Mahasiswa (terutama dari provinsi NTT) agak kesulitan 

memahami literatur yang menggunakan bahasa-bahasa ilmiah 

kontemporer dan merasa memerlukan penjelasan langsung dari 

dosen pengampu, sedang komunikasi melalui email mengalami 

kesulitan (akibat minimnya kemampuan dan keterbatasan fasilitas 

umum). 

3. Mahasiswa di daerah kepulauan menemukan kesulitan dalam 

mencari literatur tambahan untuk menunjang tugas belajar 

mandiri. 

4. Pengelola sulit memantau aktivitas belajar mandiri tersebut. 

Ukuran sederhana pelaksanaannya adalah mahasiswa dapat 

menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh dosen pengampu. 
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Paparan data hasil studi dokumen, angket, dan wawancara di atas 

juga diperkuat oleh informasi dari pengelola DMS, kendala perkuliahan 

DMS meliputi aspek sumber daya dosen, sarana dan prasarana, bahan 

belajar dan modul, kondisi alam serta letak geografis (jarak tempuh) ke 

lokasi perkuliahan. Selengkapnya lihat lampiran 8, hh. 454-455. 

 

3. Penilaian Perkuliahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, pada dasarnya 

LPTK Rayon IAIN Mataram dalam melakukan evaluasi hasil belajar 

mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada dosen mata kuliah yang 

bersangkutan. Namun demikian, standar penilaian autentik yang harus 

menjadi acuan yaitu:  

1. Kehadiran di kelas tatap muka (presence). 

2. Performa atau keaktifan dalam proses perkuliahan (performance 

test). 

3. Nilai tugas dalam pembelajaran mandiri. 

4. Nilai presentasi tugas. 

5. Nilai Ujian Tengah Semester. 

6. Nilai Ujian Akhir Semester. 

Studi dokumen di kantor sekretariat juga mengungkap bahwa nilai 

keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil akumulatif 

dari semua komponen di atas.  

Untuk memperoleh informasi jenis penilaian perkuliahan DMS 

peneliti menyebarkan angket kepada pengelola dan mahasiswa. 
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Berdasarkan hasil angket diperoleh informasi, bahwa penliaian dilakukan 

secara autentik (authentic assesment), dengan prosentase responden 

pengelola 76,92%, dan 81,33% responden mahasiswa. 

Selain kepada pengelola dan mahasiswa, angket juga diberikan 

kepada dosen/tenga pengajar DMS. Untuk mengetaui teknik penilaian 

yang digunakan ada 3 (tiga) pernyataan, dan tujuan serta kegunaan 

penilaian diajukan 6 (enam) pernyataan. Hasil angket tersebut dapat dilihat 

pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 4. 28 Teknik Penilaian Perkuliahan DMS 

No. Deskriptor  Tidak Pernah Jarang Sering Selalu  

1. Menyusun/mempersiapkan soal 

tes/ulangan 

0.00 2.17 19.57 78.26 

2. Memeriksa hasil semester, tugas, 

ujian mahasiswa 

0.00 0.00 4.35 95.65 

3. Melakukan pencatatan prestasi dan 

kondisi mahasiswa 

4.35 4.35 45.65 45.65 

Tabel 4. 29 Kegunaan Penilaian Perkuliahan DMS 

No. Deskriptor Ya Tidak 

1. Menentukan KHS 86.96 13.04 

2. Menentukan mahasiswa yang perlu mengulang 84.78 15.22 

3. Memberi informasi kepada mahasiswa/keluarga mahasiswa 39.13 60.87 

4. Membantu mahasiswa belajar 91.30 8.70 

5. Keperluan data monitoring 78.26 21.74 

6. Masukan bagi diri pribadi 84.78 15.22 

 

Berdasarkan studi dokumen dan angket di atas, diketahui bahwa 

dosen selalu menyusun/mempersiapkan soal ujian, memeriksa hasil ujian 
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semester, dan melakukan pencatatan prestasi dan kondisi mahasiswa 

sebagai bagian dari teknik penilaiannya. Adapun bentuk penliaian 

dilakukan oleh para dosen secara autentik (authentic assesment) yang 

mencakup (1) kehadiran di kelas tatap muka (presence), (2) performa atau 

keaktifan dalam proses perkuliahan (performance test), (3) nilai tugas 

dalam pembelajaran mandiri, (4) nilai presentasi tugas, (5) nilai Ujian 

Tengah Semester dan (6) Nilai Ujian Akhir Semester. 

 

4. Monitoring dan Evaluasi 

Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara 

dengan pengelola DMS, pengawasan atau monitoring dan evaluasi 

(selanjutnya ditulis monev) dalam penyelenggaraan program DMS NTB, 

NTT, dan Bali dapat dikelompokkan berdasarkan tim pelaksananya, yaitu: 

monev internal dan monev eksternal.  

Pertama, monev internal. Monev yang dilakukan oleh tim 

penyelenggara DMS di wilayah NTB, NTT, dan Bali. Tim terdiri dari 

unsur pimpinan IAIN Mataram (Rektor, Kepala Biro AUAK, Dekan FITK) 

bersama Kabid Mapenda, dan pengelola inti DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram. Teknisnya, tim pengawas terjun ke daerah-daerah lokasi 

perkuliahan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan administratif dan 

akademik, seperti tes seleksi masuk, proses perkuliahan, praktikum, hingga 

ujian skripsi. Monev internal ini dilakukan secara rutin 2 (dua) kali tiap 

semester, yakni waktu awal perkuliahan dan di akhir perkuliahan.  
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Kedua, monev eksternal. Monev yang dilakukan oleh Direktorat 

Perguruan Tinggi Islam (Diktis) bersama Tim Task Force DMS Pusat 

untuk mengontrol penyelenggaraan DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Pelaksanaan monev eksternal dilakukan sekali tiap tahun akademik, biasa 

mengambil waktu di akhir tahun akademik. Berikut kutipan wawancara 

dengan Ketua DMS:  

―Baik pak, secara umum pengawasan itu ada dua bentuk pak; 
pertama, pengawasan oleh Pimpinan IAIN Mataram, Rektor IAIN 

Mataram, Kepala Biro AUAK, Ketua LPTK, terus kemudian dari 
pihak pimpinan IAIN pak terus, bersama dari Kabid Mapenda, 

bersama Pengelola Inti, tekhnisnya itu secara bersama-sama 
bergiliran pengawasan hingga ke daerah, mulai dari tes seleksi 
masuk, hingga proses perkuliahan, praktikum, hingga ujian skripsi. 

Fokus pengawasan seputar akademik saja pak. Terus yang ke dua; 
pengawasan yang ditunjuk Direktorat Perguruan Tinggi Islam 

(Diktis) yang terkadang bersama Tim Task Force DMS. Dari pusat 
dia mengawasi DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. Teknisnya di 
akhir tahun akademik ada tim Kemenag dari Pusat yang turun pak, 

sama pengelola inti (Tim Task Force DMS). Kalo pimpinan IAIN 
turun pak, sama pengelola inti, melakukan pengawasan akademik 
dan administrasi hingga ke daerah terkait pelaksanaan konteks 

perkuliahan pak. Sedangkan konteks pengawasan Pusat, tidak 
jarang Kemenag Pusat memberikan kuliah umum terkait tanya 

jawab pada Dosen dan mahasiswa. Itu biasanya-biasanya yang 
terjadi pak yaitu ada dua; yaitu pengawasan IAIN bersama 
pimpinan, dengan KABID Mapenda, kemudian kedua, pengawasan 

dari Kemenag Pusat Pak itu‖.  

Monev rutin dilakukan 2 kali tiap semester oleh pihak internal 

pengelola LPTK bersama Mapenda, sementara dari tim DMS Pusat 

melakukan monev 1 kali tiap akhir tahun akademik.  
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―Iya sesuai amanah, iya alhamdulilah baik sudah sesuai pak. Jadi 

dari Kemenag Pusat mengawasi IAIN Mataram, kemudian dari 
IAIN Mataram ke Fakultas Tarbiyah ke DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram untuk mengawasi ke bawah. Itu berperoses dengan 
Mapenda pak, karena Mapenda yang punya guru kan gitu, jadi 
perlu melakukan pengawasan itu. Terus kemudian hasil 

pengawasan itu kita kaji bersama pak. Jadi pengawasan secara 
rutin, pengawasan rutin Kemenag Pusat itu minimal satu kali 

setahun, dari pihak pimpinan itu ada 2 kali dalam satu semester. 
Secara bergiliran kita turun ke lapangan. Itu sudah efektif saya 
rasa. Untuk Tim Pusat itu satu tahun sekali satu kali setahun 

ditambah akademik. Kalo ada pelanggaran mereka turun untuk 
melihat proses yang sudah kita lakukan. Sedangkan untuk IAIN itu 

di pertengahan kuliah dan di akhir perkuliyahan persemester pak 
jadi jelas entah bergilir nanti jadwal untuk melakukan monev‖.  

Monev dilakukan untuk memantau kelancaran proses perkuliahan, 

antara lain, meliputi: ketepatan penjadwalan, sumber daya atau kualifikasi 

dosen pengampu mata kuliah,kegiatan belajar-mengajar, modul,sarana dan 

fasilitas belajar, administrasi perkuliahan, kegiatan pengembangan 

Program DMS (pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain), upaya 

pengembangan dan implementasi pembelajaran mandiri,kesulitan-kesulitan 

dalam melaksanakan perkuliahan DMS. Tim monev melakukan crossceck 

kesiapan tugas masing-masing sistem pengelolaan, penertiban adminstarasi 

akademik, seperti: daftar hadir, jurnal perkuliahan, SAP, KRS, KST, KHS; 

penertiban adminstarasi keuangan seperti pembayaran honorarium, dan 

lain-lain. 

Dengan monev keterlaksanaan maupun hambatan-hambatan 

perkuliahan dapat diketahui; dosen dan mahasiswa yangjarang masuk atau 
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belum pernah mengikuti perkuliahan diketahui, distribusi modul terlaksana 

dengan baik atau tidak, kualitas modul memenuhi harapan dan tidaknya 

dapat diketahui. Pengelola DMS memberikan teguran lisan, tulisan, kepada 

semua pihak, termasuk Dosen misalkan kalau dia terbukti tidak 

menjalankan tugas secara maksimal.  

Prosedur tindak lanjut hasil temuan monev jika terkait dengan 

pengelola laporan itu disampaikan kepada Rektor, hasil komunikasi Rektor 

dengan Dekan disampaikan lagi kepada Pengelola DMS. Ketua Pengelola 

menyebutkan, ―Laporan-laporan itu kita sikapi ke dua pihak, ke level 

menegement, kemudian ke pelaksana; terkait pengelola, diberikan ke 

Rektor, setelah ke Rektor, nanti akan dikomunikasikan ke Dekan, 

selanjutnya mendelegasikan ke kami‖. 

Monev berdampak positif bagi peningkatan kinerja Dosen, 

Pengelola, juga mahasiswa. Dosen lebih termotivasi mengembangkan 

materi pembelajaran yang kreatif, lebih intens mengisi perkuliahan. Bagi 

Pengelola, akan lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi akademik, 

administrasi keuangan, dan pengupayaan fasilitas perkuliahan yang 

memadai, termasuk bahan belajar mandiri. Di samping monev berfungsi 

memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan teknis dan kebijakan 

pelaksanaan perkuliahan DMS, juga seringkali, bila bertepatan, kedatangan 

tim monev dari pusat dikemas dengan pelaksanaan kuliah umum (studium 

generale). Sehingga kedatangan tim monev bernilai ganda, tidak saja 

memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan perkuliahan, tetapi juga 
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memberikan pencerahan akademik bagi mahasiswa tak terkecuali bagi 

dosen dan Pengelola DMS.  

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada responden dosen, 

pelaksanaan pengawasan (monev) terhadap Program Peningkatan 

Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui DMS dinilai cukup baik oleh 

56,52% responden.  

 

Gambar 4. 29 Pelaksanaan Monev Program DMS 

Berdasarkan studi dokumen, hasil wawancara dan analisis angket, 

kiranya terungkap bahwa monev internal, yaitu monev yang dilakukan oleh 

tim penyelenggara DMS di wilayah NTB, NTT, dan Bali. Tim terdiri dari 

unsur pimpinan IAIN Mataram (Rektor, Kepala Biro AUAK, Dekan FITK) 

bersama Kabid Mapenda, dan pengelola inti DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram. Tim ini telah menjalankan tugasnya, bentuknya terjun ke daerah-

daerah lokasi perkuliahan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan 

administratif dan akademik, seperti tes seleksi masuk, proses perkuliahan, 
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praktikum, hingga ujian skripsi. Monev internal ini dilakukan secara rutin 

2 (dua) kali tiap semester, yakni waktu awal perkuliahan dan di akhir 

perkuliahan. Kedua, dalam monev eksternal (dilakukan oleh Direktorat 

Perguruan Tinggi Islam (Diktis) bersama Tim Task Force DMS Pusat 

(Kemenag RI) untuk mengontrol penyelenggaraan DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram. Pelaksanaan monev eksternal dilakukan sekali tiap tahun 

akademik, lazimnya mengambil waktu di akhir tahun akademik. Kedua 

macam monev tersebut ternyata berdampak positif bagi peningkatan 

kinerja Dosen, Pengelola, juga mahasiswa.  

 

D. Evaluasi Komponen Hasil (Product) 

Program DMS Program DMS sejak kouta tahun pertama hingga 

penelitian ini dilakukan, di LPTK IAIN Mataram telah mencetak 779 

sarjana (S1) jurusan PGMI/PAI. Dua tahun setelah program ini berjalan, 

yakni pada semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, LPTK IAIN 

Mataram mewisuda 20 sarjana program DMS dengan rerata IPK 2,99; IPK 

terendah 2,65, dan IPK tertinggi 3,47 yang diraih oleh Jalaluddin (NIM. 

15.1.09.11.0.018); sejumlah 11 orang sarjana meraih predikat wisuda Amat 

Baik, dan 9 orang sarjana dengan predikat Baik. Pada Semester Genap 

Tahun 2011 LPTK IAIN Mataram mewisuda 293 sarjana program DMS 

dengan rerata IPK 3,01, IPK terendah 2,19, dan IPK tertinggi 3,47 yang 

diraih oleh Marwati dengan NIM 15.1.09.11.0.485, sejumlah 167 orang 

sarjana meraih perdikat wisuda Amat Baik, dan 120 orang sarjana dengan 

predikat Baik. 
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Gambar 4. 30 Grafik Statistik Prestasi Akademik Lulusan DMS per-2011-2014 

Pada Semesater Genap Tahun Akademik 2012/2013, LPTK IAIN 

Mataram mewisuda 140 sarjana program DMS dengan rerata IPK 3,13; 

IPK terendah 2,63, dan IPK tertinggi 3,56 yang diraih oleh Mustain (NIM. 

15.1.12.11.0.058); sejumlah 5 orang wisudawan meraih predikat 

Cumelaude, 101 wisudawan meraih predikat Amat Baik, dan 34 

wisudawan dengan predikat Baik. Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 

2013/2014 LPTK IAIN Mataram mewisuda 242 sarjana program DMS 

dengan rerata IPK 3,13; IPK terendah 2,80, dan IPK tertinggi 3,43 yang 

diraih oleh Rusmin Nuriadin (NIM. 15.1.12.11.0.058); terdapat 211 

wisudawan meraih perdikat Amat Baik, dan 31 wisudawan dengan 

predikat Baik. Dan pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 

LPTK IAIN Mataram mewisuda 63 sarjana program DMS dengan rerata 

IPK 3,10; IPK terendah 2,89, dan IPK tertinggi 3,37 yang diraih oleh 
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Mustajab (NIM. 15.1.12.11.0.070); terdapat 60 wisudawan meraih perdikat 

Amat Baik, dan 3 wisudawan dengan predikat Baik. 

Tabel 4. 30 Rekap Predikat Wisuda Lulusan DMS per 2011-2014 

Predikat 

Wisuda 

Ganjil-

2011/2012 

Genap-

2011/2012 

Genap-

2012/2013 

Ganjil-

2013/2014 

Genap-

2013/2014 

Cum 

Laude 
0 0 5 0 0 

Amat Baik 11 167 101 211 60 

Baik 9 120 34 31 3 

Cukup 0 6 0 0 0 

Total 20 293 140 242 63 

Sumber: Dokumen Sekretariat Program DMS LPTK IAIN Mataram 

Input mahasiswa kuota tahun pertama, tahun 2009 berjumlah 507 

mahasiswa, dan kuota tahun kedua, tahun 2012 berjumlah 303, total 

keseluruhan input mahasiswa berjumlah 837 orang. Sementara itu, jumlah 

lulusan DMS, sebagaimana yang disebutkan di atas berjumlah 758, dan 

yang sedang menyelesaikan skripsi berjumlah 75 orang mahasiswa, serta 

ada 4 (empat) orang mahasiswa yang telah dinyatakan tidak melanjutkan 

studi disebabkan telah mangkat.  

Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang perkuliahan 

mampu mereka praktikkan di lingkungan belajar yang sesungguhnya. 

Berdasarkan data dokumentasi, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 

dipadukan dengan kegiatan kuliah kerja partisipatif yang disebut PPL-KKP 

Terpadu, 100% mahasiswa lulus dengan nilai yang memuaskan. Yang 

demikian itu ditunjang oleh latar belakang profesi mahasiswa DMS 
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sebagai guru di tempat tugasnya masing-masing, sudah terbiasa 

membelajarkan siswa, sudah terbiasa menghadapi aneka karakter peserta 

didik di kelas, demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan data angket isian dosen, kemampuan mahasiswa DMS 

untuk mengkomunikasikan gagasan membuat rencana tindakan (RPP) 

yang akan dilaksanakan dalam praktikum dinyatakan Cukup Baik oleh 

52,17% responden. Kemampuan mahasiswa dalam menerapkan proses 

pembelajaran sesuai RPP juga dinyatakan Cukup Baik oleh 54,35% 

responden. Dan, dinyatakan memenuhi standar kriteria kelulusan PPL-

KKP Terpadu oleh 43,48% responden dengan kualifikasi Baik. Lebih 

detail lihat tabel berikut: 

Tabel 4. 31 Kompetensi Mahasiswa Dalam Praktikum DMS 

No. DESKRIPTOR TB KB CB B SB 

1. Kemampuan mahasiswa DMS untuk 

mengkomunikasikan gagasan membuat 

rencana tindakan (RPP) yang akan 
dilaksanakan dalam praktikum 

2.17 17.39 52.17 26.09 2.17 

2. Kemampuan mahasiswa DMS dalam 

melaksanakan praktikum yang sudah 
direncanakan dalam RPP  

0 13.04 54.35 30.43 2.17 

3. Kemampuan mahasiswa DMS memenuhi 

standar kriteria kelulusan dalam praktikum 

4.35 21.74 30.43 43.48 0 

 

Selain itu, kemampuan mahasiswa DMS dalam kegiatan baca tulis 

Al-Qur‘an dinyatakan 100% lulus, meskipun masih terdapat 8 orang 

mahasiswa ( ± 1% ) yang belum lancar. Mengomentari hal tersebut di atas 

Penguji Baca-Tulis al-Qur‘an, Drs. Ziyad, M.Ag menyebutkan, bahwa 

―kalau yang saya uji, kemampuan baca tulis al-Qur’an mahasiswa DMS 
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sudah cukup baiklah, tapi memang ada yang kurang fasih‖. Demikian juga 

pernyataan Abdulloh Fuadi, M.A., menyebutkan ―kurangnya kebanyakan 

pada ketepatan makhrajnya, mengenai hukum bacaan sudah lumayan 

baik‖. 

Berdasarkan studi dokumen, hasil isian angket, dan hasil 

wawancara, dapat digarisbawahi bahwa angka kelulusan mahasiswa DMS 

pada setiap mata kuliah hampir mencapai 100% pada tiap semester. Ini 

dibuktikan dengan tidak satu pun mahasiswa DMS yang mengulang mata 

kuliah. Adapun yang memprogramkan Kuliah Antar Semester (KAS), 

terdapat 2 (dua) mahasiswa pada semester Genap tahun Akademik 

2009/2010, pada semester Genap tahun Akademik 2012/2013 terdapat 15 

mahasiswa, dan pada semester Genap tahun Akademik 2013/2014 terdapat 

6 (enam) mahasiswa. Begitu juga, kemampuan mahasiswa DMS dalam 

kegiatan baca tulis Al-Qur‘an dinyatakan 100% lulus, meskipun masih 

terdapat 8 orang mahasiswa ( ± 1% ) yang belum lancar. 

E. Evaluasi Komponen Dampak (Outcome) 

Pada komponen dampak ini, aspek yang dievaluasi adalah 

kemampuan alumni DMS dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), kemampuan mengajar dengan tolok ukur instrumen 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), serta tingkat maksimalisasi 

pemberdayaan lulusan. Peneliti menetapkan tiga indikator sebagai tolok 

ukur pencapaian keberhasilan program, yakni apakah lulusan telah 

memiliki kemampuan/kompetensi dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), kemampuan/kompetensi mengajar secara profesional, 



204 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

serta mendapatkan apresiasi berupa kepercayaan pada tugas yang lebih 

tinggi dari lembaga tempat para alumni bertugas. 

Indikasi keterserapan lulusan DMS juga dapat dilihat dari 

berhasilnya alumni DMS menjadi guru profesional dalam arti lulus 

sertifikasi guru. Menurut keterangan Kabid Mapenda Kemenag Provinsi 

NTB, H. Jalalus Sayuti, SS, M.Pd, pihaknya belum memiliki data riil 

berapa jumlah alumni DMS yang sudah lulus sertifikasi guru. Hasil 

wawancara dengan responden Hasanuddin, S.Pd.I (Kepala Madrasah MI 

NW 03-Pancor) menyebutkan alumni DMS yang ada di madrasah yang ia 

pimpin semuanya sudah lulus sertifikasi. Begitu juga Syaihun, M.Pd.I 

(Kepala Madrasah MI NW Jorong) menyebutkan 6 orang guru yang 

merupakan alumni DMS yang ada di madrasahnya sudah lulus sertifikasi. 

Demikian juga Teddy Rusdi, M.Pd.I (Kepala MI Nahdlatul Mujahidin NW 

Jempong Kota mataram) menyebutkan: 

―Ya. Alhamdulillah semuanya sudah lulus. Jadi begitu diwisuda 
langsung mendapat panggilan untuk ikut sertifikasi, dan lulus. Ya 
sampai sekarang sudah menikmati. Sekitar tahun 2013 

sertifiksinya, dua-duanya tadi ya, ibu Erlin dengan- Nurul Isnaini‖.  

Berdasarkan studi dokumen terhadap data-data guru lulus 

sertifikasi LPTK IAIN Mataram tahun 2013-2014, terungkap bahwa 

alumni DMS NTB yang sudah lulus sertifikasi terdapat 139 orang guru, 

alumni DMS Provinsi Bali sejumlah 7 orang, alumni DMS Provinsi NTT 

sejumlah 29 orang. 
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Bersesuaian dengan data tersebut di atas, Kepala Bidang 

Pendidikan Islam Kemenag Provinsi NTT, Drs. H. Husen Anwar juga 

menyebutkan jumlah yang yang sama, yakni terdapat 29 orang guru lulus 

sertifikasi dari alumni DMS. Dan, demikian juga alumni DMS Provinsi 

Bali yang sudah lulus sertifikasi, sebagaiamana yang disebutkan oleh 

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, H. Mudzakkir, S.Ag.M.Pd.I. ada 

sejumlah 7 dari 35 orang guru alumni DMS sudah lulus sertifikasi guru.  

 

1. Kompetensi Alumni DMS dalam Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Meskipun terdapat alumni DMS yang telah mengikuti PLPG dan 

lulus sertifikasi dalam rentang waktu 2013-2014, yaitu sebanyak 139 orang 

dari Provinsi NTB, 7 orang dari Provinsi Bali, dan 29 orang dari Provinsi 

NTT, namun dalam hal ini perlu didalami data kemampuan mereka dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

instrumen yang ada di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Berdasarkan studi dokumen, hal yang menjadi aspek penilaian RPP 

dalam instrumen tersebut meliputi; 

1). Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan 

penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar). 

2). Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik 

peserta didik). 

3). Pengorganisasian materi ajar (keruntuhan, sistematika materi 

dan kesesuaian dengan alokasi waktu). 



206 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

4). Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, 

materi, dan karakteristik peserta didik). 

5). Kejelasan skenario pembelajaran (setiap langkah kegiatan 

pembelajaran: awal, inti, dan penutup). 

6). Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin 

strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap). 

7). Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran. 

8). Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran). 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Panitia Sertifikasi Guru 

(PSG) IAIN Mataram, kompetensi 175 orang alumni DMS dalam membuat 

RPP pada saat mengikuti PLPG dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.33 Kompetensi Alumni DMS dalam Membuat RPP 

Kategori Jumlah Prosentase 

80 - 100 BAIK 16 9.14 % 

70 - 79 SEDANG 131 74.86 % 

60 - 69 CUKUP 27 15.43 % 

>60 KURANG 1 0.57 % 

    Asal Wilayah Jumlah Alumni DMS 

1 BALI 7 4 % 

2 NTB 139 79,43 % 

3 NTT 29 16,57 % 

 Total 175  
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 175 orang alumni DMS 

yang mengikuti PLPG, hanya 16 orang (9,14%) yang memiliki 

kemampuan membuat RPP dengan kategori baik. Selanjutnya 27 orang 

(15,43%) memiliki kemampuan dengan kategori cukup, dan 1 orang 

(0,57%) dengan kategori kurang. Selebihnya, sejumlah 131 orang 

(74,86%) dalam kategori sedang. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa mayoritas para alumni DMS 

yang telah mengikuti PLPG dan lulus sertifikasi, ternyata memiliki 

kemampuan/ kompetensi sedang dalam membuat/menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Kenyataan ini tampaknya tidak hanya dialami oleh para alumni 

program DMS yang mengikuti PLPG, namun hampir mayoritas guru yang 

mengikuti PLPG di 3 provinsi, yaitu NTB, Bali, dan NTT. Ketua PSG 

IAIN Mataram, Drs. Wildan, M.Pd. menjelaskan fakta ini sebagai berikut: 

―Hampir dapat dikatakan bahwa kemampuan menyusun RPP para 
guru (termasuk alumni DMS yang mengikuti PLPG) paling tidak 
kurang dari 50% yang mampu menyusun RPP dengan baik dan 

benar. Selebihnya masih terdapat kekeliruan. Mereka sering 
terlihat keliru dalam hal-hal berikut: 

(1) Mengembangkan Kompetensi Dasar (KD) menjadi indikator 
secara tepat, sering dianggap sesuatu yang sulit oleh para 
guru. 

(2) Guru sering bolak balik membuka buku mata pelajaran untuk 
menyusun indikator yang tepat. Mestinya KD dianalisis terlebih 

dahulu baru menurunkannya menjadi indikator, 
(3) Guru sering menemukan hambatan, bahkan kesalahan yang 

kerap terjadi dalam mengembangkan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran menjadi rumusan yang lebih operasional. Dalam 
hal ini, kesalahan yang sering terjadi adalah ketidaksingkronan 
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antara KD, indikator, materi pembelajaran dan strategi/ 

metode pembelajarannya, 
(4) Guru sering juga salah dalam mengembangkan instrumen 

evaluasi. Butir-butir evaluasi yang dirumuskan tidak cocok 
dengan indikatornya. Misalnya indikatornya adalah 
menjelaskan pengertian aqidah akhlak, tetapi evaluasinya yang 

ditanyakan adalah perbedaan akidah dan akhlaq. 
(5) Hampir semua peserta PLPG mengalami kesulitan dalam 

merumuskan instrument penilaian sikap‖. 
 

Begitu juga, hal ini diakui oleh Prof.Dr. HM. Taufik, M.Ag. 

(Dekan FITK) dan terdapat beberapa faktor penyebabnya, sebagaimana 

diungkap berikut: 

―Berbagai kesulitan bahkan kesalahan para guru dalam membuat 

RPP tersebut disebabkan oleh berbagai faktor berikut, yaitu: 
(1) Guru tidak intens melakukan pencarian sumber belajar dari 

apakah sumber-sumber tertulis misalnya (buku acuan, buku 
daras, jurnal pendidikan, majalah, moran dsb), atau 
melakukan konsultasi pakar (terkait pembuatan RPP yang baik 

dan benar), 
(2) Guru sering membuat RPP dengan bertahan pada model lama. 

Kalaupun diambil dari internet, mereka tidak menganalisis 

perbedaan sikon madrasah/ sekolahnya serta tidak cocok 
dengan karakter siswanya, 

(3) Para guru menyusun RPP hanya memenuhi kewajiban 
insidentil semata, misalnya jika ada pemeriksaan (pengawas 
madrasah atau pengawas dari Dinas PK), 

(4) Para guru membuat RPP hanya untuk memenuhi kewajiban 
institusi semata, misalnya mereka akan membuat RPP jika 

sekolah/ madrasah segera akan divisitasi, baru mereka 
tergesa-gesa menyusunnya misalnya dengan meminjam dari 
RPP madrasah/ sekolah lain‖. 
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Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara di atas, jika 

diamati secara obyektif, dapat ditarik benang merah bahwa 

kemampuan/kompetensi para alumni DMS dalam menyusun RPP dengan 

baik dan benar, sesuai instrumen PLPG, mayoritas sebesar 74,86% 

berkategori sedang. Hal ini misalnya disebabkan mereka tidak intens 

melakukan pencarian sumber belajar, guru sering membuat RPP dengan 

bertahan pada pola lama, menyusun RPP hanya karena ada kewajiban 

insidentil dan kewajiban institusi semata. 

 

2. Kompetensi Alumni DMS dalam Mengajar secara Profesional 

Berdasarkan studi dokumen, diketahui instrumen PLPG yang 

dijadikan tolok ukur dalam menilai kompetensi alumni DMS dalam 

mengajar secara profesional yaitu: 

1). Kegiatan Pra Pembelajaran, meliputi: (a) Mempersiapkan siswa 

untuk belajar. (b) Melakukan kegiatan apersepsi. 

2). Kegiatan Inti Pembelajaran, mencakup: (a) Penguasaan materi 

pelajaran. (b) Pendekatan/strategi pembelajaran yang 

digunakan. (c) Pemanfaatan sumber belajar/media 

pembelajaran. (d) Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

ketertiban siswa. (e) Penilaian proses dan hasil belajar. (f) 

Penggunaan bahasa lisan dan tulis secara baik dan benar. 

3). Kegiatan Penutup, meliputi: (a) Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. (b). 



210 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Panitia Sertifikasi Guru 

(PSG) IAIN Mataram, kompetensi 175 orang alumni DMS dalam mengajar 

secara profesional sesuai dengan instrumen pada saat mengikuti PLPG 

dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.34 Kompetensi Alumni DMS dalam Mengajar secara Profesional 

KATEGORI JUMLAH PROSENTAS E 

80 - 100 BAIK 16 9.14 % 

70 - 79 SEDANG 131 74.86 % 

60 - 69 CUKUP 27 15.43 % 

>60 KURANG 1 0.57 % 

    
ASAL WILAYAH JUMLAH ALUMNI DMS 

1 BALI 7  

2 NTB 139  

3 NTT 29  

 TOTAL 175  

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 175 orang alumni DMS 

yang mengikuti PLPG, terbaca 16 orang (9,14%) yang memiliki 

kemampuan mengajar secara profesional sesuai instrumen PLPG dengan 

kategori baik. Pada sisi lain, terdapat 27 orang (15,43%) memiliki 

kemampuan dengan kategori cukup, dan 1 orang (0,57%) dengan kategori 
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kurang. Selebihnya, sejumlah 131 orang (74,86%) memiliki kemampuan 

mengajar secara profesional dalam kategori sedang. 

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas para alumni DMS 

yang telah mengikuti PLPG dan lulus sertifikasi, ternyata juga memiliki 

kemampuan/ kompetensi sedang dalam mengajar secara profesional sesuai 

dengan instrumen PLPG yang diterbitkan Kementerian Agama RI. 

Lagi-lagi kenyataan ini tampaknya tidak hanya dialami oleh para 

alumni program DMS yang mengikuti PLPG, namun hampir mayoritas 

guru yang mengikuti PLPG di 3 provinsi, yaitu NTB, Bali, dan NTT. 

Ketua PSG IAIN Mataram, Drs. Wildan, M.Pd. menjelaskan fakta ini 

sebagai berikut: 

―Keterampilan mengajar guru dalam PLPG masih kategori 
menengah, artinya para guru masih belum terampil mengajar 

dengan maksimal. Guru masih terkesan mendominasi dengan 
metode ceramah dalam praktik mengajar di dalam kelas. Alasan 

yang kerap dikemukakan adalah; (1) waktu yang disediakan panitia 
PLPG untuk sesi praktik mengajar sangat terbatas, sehingga tidak 
memungkinkan untuk mempraktikkan beragam metode 

pembelajaran dalam keterbatasan waktu semacam ini, (2) mereka 
diharuskan menuntaskan penyampaian materi dalam waktu yang 
relatif singkat, sehingga mereka merasa lebih tepat menggunakan 

cara lama yaitu dominan metode ceramahnya, dan (3) mereka juga 
beralasan bahwa evaluasi yang diberikan kepada siswa juga lebih 

dominan evaluasi kognitifnya, sehingga lagi-lagi metode ceramah 
yang dianggap lebih dominan tepat‖.  
 

Berdasarkan data hasil studi dokumen dan hasil wawancara 

menunjukkan bahwa mayoritas para alumni DMS yang telah mengikuti 

PLPG dan lulus sertifikasi, ternyata juga memiliki kemampuan/ 
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kompetensi sedang dalam mengajar secara profesional sesuai dengan 

instrumen PLPG yang diterbitkan Kementerian Agama RI. Para guru 

(alumni DMS) masih terkesan mengajar dengan pola lama, yaitu 

didominasi dengan metode ceramah saja. 

 

3. Kepercayaan terhadap Alumni DMS di Tempat Tugas 

Berkaitan dengan keterserapan serta kepercayaan terhadap lulusan 

DMS secara formal, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Mapenda 

Kemenag Provinsi NTB, secara kuantitatif belum ada data riil jumlah 

alumni DMS yang mendapat promosi jabatan di tempat tugas masing di 

wilayah NTB. Namun, berdasarkan pengetahuan personal responden 

tersebut, alumni DMS mendapat posisi yang lebih baik dari sebelumnya, 

sebagai contoh, ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah, wali kelas, 

mengelola dana BOS. Berikut kutipan wawancara dengan Kabid Mapenda 

Kemenag Provinsi NTB, H. Jalalus Sayuti, SS, M.Pd: 

―Ya. Karena ini adalah mereka berasal dari kondisi yang relatif 

yang berarti berasal dari suasana yang berbeda-beda di NTB, 
tentu secara data kami tidak punya detil gitu. Ya kita tidak punya 
data lengkap begitu ya. Karena ini sudah mereka diserahkan 

langsung ke Kemenag Kabupaten Kota yang lebih tahu kalau 
memang mendalami guru-guru yang sudah masuk DMS ini kan. 

Tapi yang dilakukan guru kami di Yayasan yaitu Sabahudin dengan 
satu Abdul Hanan yang mengajar di SD itu, mereka setelah jadi 
guru kini setelah lulus S1 melalui DMS meningkat menjadi wali 

kelas. Kan dipercaya untuk mengelola dana BOS, atau Bantuan 
Operasional Madarasah/Sekolah itu kan. Nah berarti itu 

merupakan sesuatu yang kelihatannya ringan tapi itu 
membutuhkan konsentrasi ya seperti mengelola dana BOS tersebut. 
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Nah jadi saya kira hal seperti itu, tamatan-tamatan dari DMS ini 

juga banyak digunakan termasuk mungkin kalau secara data di 
madarasah itu banyak mungkin yang menjadi wakil kepala bahkan 

mungkin ada juga yang menjadi kepala. Tapi kan kita juga belum 
memiliki data yang lengkap‖. 

Alumni DMS mendapat apresiasi yang baik dari 

lembaga/sekolah/madrasah tempat tugasnya masing-masing. Di MI NW 

03-Pancor, lulusan DMS, karena dianggap kompeten, oleh kepala 

madrasahnya diajukan sebagai calon pengawas di lingkungan Kemenag 

Lombok Timur, dan di antaranya juga diberikan tugas tambahan sebagai 

kepala perpustakaan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Hasanuddin, 

S.Pd.I (Kepala Madrasah MI NW 03-Pancor), berikut: 

―Salah satu bentuknya kalo di kami di madarasah karena memang 
sebelumnya mereka sudah apa namanya kedudukannya sebagai 
koordinator. Ya lebih aa jadi dengan mereka mendapatkan 

pengetahuan dari hasil perkuliahan DMS nya itu ada 
peningkatannya dari karir yang sudah dipegang bahkan untuk pak 

Zakiyudin itu kami berikan sebagai kepala perpustakaan enggeh, 
itu tempat kami tempatkan pertama karena pengalamannya dan 
juga tentang pengetahuannya setelah kuliah di DMS enggeh. 

Kemudian untuk salah satu rancang-rancang kami juga ada 
permintaan dari Dinas dari Kasi Kemenag Lombok Timur ini 
tentang calon pengawas, ya ibu Aidiyatul Fitriah salah satunya itu 

cocok untuk diajukan, ada sudah istilahnya kami rancang-rancang 
dirancang untuk kami mengajukan karena dari sisi pengetahuan 

dan kemampuannya sudah ada untuk menjadi calon pengawas di 
wilayah kabupaten Lombok Timur‖. 
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Di MI NW Jorong, alumni DMS, selain menjabat sebagai wakil 

kepala madrasah, dan wali kelas, alumni DMS diperioritaskan untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan kurikulum. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Syaihun, M.Pd.I (Kepala MI NW Jorong), berikut: 

―Oh yang kita promosikan ini ada satu orang yang laki dan pernah 
dia juga ikut apa namanya pelatihan kurikulum. Rusdin namanya, 

itu yang dipromosikan menjadi Wakil Kepala dan bahkan sudah 
mewakili kita untuk pelatihan kurikulum. Dan ada wali kelas satu 
orang juga yang perempuan tamatan DMS, sekarang sudah hajjah, 

namanya Hajjah Hudusiyah, terutama setelah tamat DMS ini 
selaku wali kelas 5‖. 

Sebagaimana madrasah lainnya yang telah disebutkan di atas, di MI 

NW 05 Pancor, alumni dipercaya untuk mengemban amanah menjadi 

wakil kepala madrasah bidang kurikulum, juga menjadi bendahara dan 

kepala tata usaha. Perihal tersebut sebagaimana kutipan hasil wawancara 

dengan Siti Hawa Asyura, S.Ag (Kepala MI NW 05 Pancor) berikut: 

―Pak Marzoan Umar enggeh satu contohnya, setelah tamat 
program DMS, sekarang menjadi Wakamad kurikulum. Guru yang 
ke dua, yaitu menjadi bendahara. Artinya mereka di SK kan aja 

jadi bendahara, namanya Rukyatul Aini, terus ini pak Subhanuddin 
menjadi TU, dia kita tugaskan kepala TU di madrasah. Kalo tadi di 
kantin itu bendaharanya, iya Ibu Rukyatul Aini‖.  

Demikian juga di MI Nahdlatul Mujahidin NW Kota Mataram, 

sebagaimana diungkapkan oleh Teddy Rusdi, M.Pd.I (Kepala MI 

Nahdlatul Mujahidin NW Jempong Kota mataram), berikut: 
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―Itu kemarin kita sudah promosikan temen ini ya, karena k ita 

punya perpustakaan alhamdulillah sudah layak dikatakan 
perpustakaan jadi salah seorang dari alumni DMS ini kita –atas 

nama siapa pak- bu Diana Erlin ya, itu memiliki kwalifikasi juga di 
samping sebagai guru PGMI dia juga pernah mengikuti pelatihan 
sebagai pustakawan. Jadi dengan begitu kita promosikan sebagai 

kepala perpustakaan. Alhamdulillah sudah berlangsung selama 
kurang lebih, beliau itu tamat kalau tidak salah 2012-2013. Kalau 

tidak salah. Sejak mulai Oktober 2013 kita angkat sebagai kepala 
perpustakaan di MI Nahdatul Mujahidin NW Jempong‖.  

Di NTT, alumni DMS juga mendapat kepercayaan untuk menjabat 

sebagai kepala madrasah. Sebagaiamana dijelaskan oleh Kepala Bidang 

Pendidikan Islam Kemenag Provinsi NTT, Drs. H. Husen Anwar. 

Terkhusus di Provinsi Bali, sebagaimana keterangan yang diperoleh dari 

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, H. Mudzakkir, S.Ag.M.Pd.I., 

sementara belum ada yang mendapat promosi jabatan. Ini dikarenakan 

Program DMS Bali baru diselenggarakan tahun akademik 2012/2013. 

Berdasarkan hasil studi dokumen dan hasil wawancara (Kabid 

Mapenda Kanwil NTB, NTT, dan Bali, serta beberapa kepala madrasah) 

terungkap fakta bahwa alumni DMS ini banyak yang mendapat apresiasi 

yang baik dari lembaga/sekolah/madrasah tempat tugasnya masing-masing. 

Wujudnya misalkan diusulkan menjadi pengawas madrasah, kepala 

madrasah, wakil kepala madrsah, wali kelas, kepala tata usaha, bendahara 

madrasah, serta mendapat prioritas dalam mengikuti berbagai pelatihan. 
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F. Pembahasan 

Pada bagian ini, penulis akan membahas dan menganalisis evaluasi 

Program Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui DMS Kemenag RI di 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang mencakup 3 wilayah provinsi, yakni 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali berdasarkan kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan. Secara berturut-turut berikut 

dikemukakan pembahasan dari evaluasi context, input, process, product, 

dan Outcome. 

  

1. Komponen Konteks (Context) 

a. Legalitas Penyelenggaraan Program DMS 

Guru adalah soko guru bangsa. Tanpa guru apalah artinya sebuah 

bangsa, sebesar apapun bangsa itu. Harapan yang besar dibebankan kepada 

guru-guru di seluruh jenjang pendidikan oleh karena pada pundaknya nasib 

anak bangsa dititipkan. Merekalah yang berkewajiban mengisi, menanam 

benih, menumbuh-kembangkan, serta merawat benih-benih tersebut agar 

dapat tumbuh-kembang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Ini tugas yang tak 

mudah dilakoni karena menuntut kecakapan dan keahlian agar dapat 

memerankan fungsinya secara profesional. 

Guru juga merupakan seorang figur pemimpin. Guru adalah sosok 

‖arsitektur‖ yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Selain itu, 

guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun 
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kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, 

dan bangsa. Ringkas kata, guru bertugas mempersiapkan manusia susila 

yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun 

bangsa dan negara.96 

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan 

kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi 

untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Ini tertera pada Pasal 4: ―Kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional sebagaimana dimaksud dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional‖. 

Selanjutnya Pasal 6 menyatakan tujuan menempatkan guru sebagai tenaga 

profesional yaitu: ―Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.‖ 

Ekspektasi yang tinggi tapi tidak disertai dengan peningkatan 

kualitas human resources ibarat ingin menyeberangkan orang dengan 

jembatan yang ambruk. Oleh karenanya, berbagai pembenahan dan 

recovery dilakukan oleh Pemerintah demi mencerdaskan kehidupan 

                                                 
96

 Maimun, Menjadi Guru Yang Dirindukan: Pelita Yang Menerangi Jalan Hidup 

Siswa (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), h. 9. 
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berbangsa dan bernegara sesuai dengan amar Pembukaan UUD 1945, yang 

salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan demi mewujudkan 

guru yang profesional sekaligus kompeten.  

Amar Pembukaan UUD 1945 tersebut dalam implementasinya 

diejawantahkan pada amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan untuk menjadikan jabatan guru sebagai 

jabatan profesional adalah dengan menyelenggarakan pendidikan profesi 

yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh, sehingga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas 

pendidikan.  

Kompetensi tersebut ditandai dengan perolehan Sertifikat Pendidik 

yang selanjutnya akan diikuti dengan penghargaan tunjangan profesi. 

Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru MI dan guru 

PAI pada sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 ayat (2), seorang guru (MI 

atau PAI pada sekolah) minimal harus mempunyai kualifikasi akademik 

sarjana (S1) atau D-IV, serta sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. 

Sehubungan dengan persyaratan tersebut, maka dirancanglah suatu 

program pendidikan (dalam jabatan) yang dapat dipertanggungjawabkan, 

baik dari sisi akademik maupun pengelolaan.  

Urgensi dari program pendidikan (dalam jabatan) menjadi tidak 

terelakan mengingat data, jumlah, persebaran, dan heterogenitas latar 

belakang guru di lingkungan Kementerian Agama (sebelumnya, Depag) 
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yang belum sarjana dan bertugas di MI, MTS, MA yang berjumlah 

524.543 orang. Dalam pada itu, secara kuantitas, guru MI dan PAI pada 

sekolah menduduki peringkat pertama secara kuantitas belum sarjana 

sehingga diperlukan penanganan ekstra dan mendapatkan skala prioritas.  

Data perkembangan jumlah guru tahun 2006 menunjukkan bahwa 

guru MI dan PAI pada sekolah yang telah menyelesaikan sarjana (S1) 

sebanyak 220.742 orang, sementara yang masih berlatar belakang 

pendidikan SLTA dan D-II berjumlah 303.801 orang. Jumlah guru ini 

tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari kota besar sampai ke 

daerah terpencil, bahkan juga dengan latar belakang yang sangat bervariasi. 

Hal ini mengindikasikan betapa kompleks pekerjaan yang harus digarap 

untuk memenuhi amanat Undang-undang di mana paling lama sepuluh 

tahun sejak diberlakukannya, yaitu sampai tahun 2015, semua pendidik 

harus sudah memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana/D-IV.  

Konteks dan landasan yuridis formal sebagaimana yang dipaparkan 

di atas menjadi landasan Pemerintah, dalam hal ini Kemenag Pusat, untuk 

memprakarsai suatu sistem dan layanan pendidikan yang memungkinkan 

tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing 

guru. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 

Agama Republik Indonesia, mulai tahun akademik 2008/2009 

menyelenggarakan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana 

(S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada sekolah dengan berbasis 

Pendekatan DMS (DMS). 



220 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

Program kualisikasi S1 melalui DMS ini adalah crash program 

kualifikasi S1 bagi guru PAI/RA/MI dalam jabatan. Kementerian Agama 

RI mendesain program pendidikan dalam bentuk DMS ini di bawah 

payung Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana 

(S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah 

Melalui DMS. 

Program peningkatan kualifikasi S1 bagi guru dalam jabatan telah 

menjadi program nasional mengingat target pada tahun 2014, semua 

pendidik harus sudah berkualifikasi S-1. Kementerian Pendidikan Nasional 

telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi 

Guru dalam Jabatan, dengan nama Program Pengembangan Pengakuan 

Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB). Secara akademik maupun 

pengelolaan, Program DMS ini dapat karena berlandaskan Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/845/2011 tentang Rambu-

rambu Operasional Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi 

Guru MI dan Guru PAI Pada Sekolah Melalui DMS. 

Pada tahun pertama diluncurkan (akhir 2009/awal 2010), Program 

DMS mencatat sejumlah 10.000 peserta untuk kuota Direktorat Pendidikan 

Tinggi Islam, yang berasal dari guru MI dan PAIS. Adapun untuk kuota 

Direktorat PAIS tercatat sejumlah 1.150 peserta. Pada akhir 2011 program 

ini dievaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi program peningkatan 

kualifikasi S-1 bagi Guru PAI/MI/RA melalui DMS telah menghasilkan 
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suatu rekomendasi yang mendorong agar program DMS dilanjutkan, baik 

dengan menambah kuota baru, atau minimal dengan melakukan rekrutmen 

peserta pengganti dari peserta yang sudah lulus. 

Laporan dari masing-masing LPTK penyelenggara program ini 

menyebutkan bahwa di akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, LPTK telah 

meluluskan mahasiswa sejumlah 4.436 dari total kuota 10.000 mahasiswa. 

Direktur Jenderal telah menyerap aspirasi masyarakat tersebut dan 

menuangkan dalam Surat Edaran No.SE/DJ.I/PP.00.9/80/2012 tentang 

Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Layanan Akademik Program 

Peningkatan Kualifikasi S-1 Bagi Guru PAI/MI/RA melalui DMS.  

Dalam rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan 

penyelenggaraan program ini, pada awal tahun 2012, LPTK secara 

bersama-sama dengan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag 

Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rekrutmen peserta pengganti dari 

peserta yang sudah lulus. Dengan mempertimbangkan tuntutan perundang-

undangan yang berlaku, bahwa pada tahun 2014 tidak boleh ada guru yang 

belum berkualifikasi S1/D4, sebaran calon peserta baru di setiap 

Kabupaten/Kota didasarkan pada rasio kecukupan rombongan belajar, 

dengan mempertimbangkan domisili calon peserta, dan latar belakang 

pendidikannya. 

Jadi jelas bahwa Program ini merupakan implementasi dari Amar 

Pembukaan Undang-udang 1945 yang mengamanatkan tentang hak-hak 

dasar warga negara tentang pendidikan yang dijabarkan kembali pada 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-
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undang Sisdiknas ini dipertajam lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 ayat (2), 

seorang guru (MI atau PAI pada sekolah) minimal harus mempunyai 

kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV. Juga edaran Surat Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru 

Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah Melalui DMS yang 

eksekusinya dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Departemen Agama Republik Indonesia mulai tahun akademik 2008/2009 

dengan menggunakan Pendekatan DMS.  

Dengan demikian jelas bahwa penyelenggaraan Program DMS di 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram adalah legal secara yuridis-formal 

berdasarkan asal legalitas sebagaimana yang disebutkan di atas.  

 

b. Keberadaan Program DMS LPTK 10 IAIN Mataram 

Pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai 

kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum 

ketimbang dengan masalah pendidik. Padahal, masalah pendidik jauh lebih 

penting daripada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. 

Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa masalah pendidik atau guru 

memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh 

para praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan. 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, 
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pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan 

strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait 

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang 

peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar 

mengajar. Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan 

tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Sebab sebagus 

apapun suatu kurikulum dan sehebat apapun sistem pendidikan, tanpa 

kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil 

yang maksimal.  

Urgensi eksistensi guru diperkuat oleh studi yang dilakukan 

Heyneman dan Loxley di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai 

masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan sepertiganya 

ditentukan oleh guru. Peranan guru semakin penting lagi di tengah 

keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara 

sedang berkembang. Hasil studi di 16 negara yang sedang berkembang 

memperlihatkan bahwa guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar 

cukup signifikan. Dapat diambil contoh misalnya India sebesar 90%, 

Columbia 88%, Thailand dan Brasil 81%. Sementara di negara maju, 

kualitas guru dalam peningkatan prestasi peserta didik sebesar 22% di 

Australia, 20% di Scotlandia, dan 22% di Swedia. Sementara Italia 
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merupakan satu-satunya negara industri maju yang memperlihatkan 

kualitas guru memberikan kontribusi relatif tinggi yaitu sebesar 55%.97  

Pada saat ini, terdapat 2,92 juta guru yang tersebar di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, mulai guru TK sampai SLTA. Dari jumlah 

tersebut, sedikitnya 1,4 juta guru SD-SMP di Tanah Air belum berpredikat 

sarjana, sehingga masih perlu ditingkatkan kualifikasinya untuk memenuhi 

persyaratan proses sertifikasi kompetensi.98 Artinya, baru sekitar sepertiga 

dari guru-guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik.  

Hal itu berarti sebagian besar guru yang ada saat ini harus 

ditingkatkan kualifikasi akademiknya sampai jenjang S1 atau DIV. 

Besarnya angka ini, merupakan tugas berat Pemerintah untuk 

meningkatkan kualifikasi akademik minimal para guru, seperti yang 

diamanatkan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam 

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Implikasi logis dari kondisi ini adalah terpuruknya kualitas 

pendidikan di Indonesia. Tidak salah kemudian, UNESCO meletakkan 

Indonesia dengan Human Development Index (HDI) pada urutan ke 108 

                                                 
97

 Stephen P. Heyneman & William A. Loxley, ―The Effect of Primary School 

Quality on Academic Achievement Across Twentynine High and Low Income 

Countries‖, dalam American Journal of Sociology, Vol. 88, No. 6 (May 1983), pp. 1174-

1180. 
98

 Lihat http://kantorberitapendidikan.net/jumlah-guru-di-indonesia-

berlebih/#sthash.XewhTEf3.dpuf. Data diakses 10 Desember 2015. 

http://kantorberitapendidikan.net/jumlah-guru-di-indonesia-berlebih/#sthash.XewhTEf3.dpuf
http://kantorberitapendidikan.net/jumlah-guru-di-indonesia-berlebih/#sthash.XewhTEf3.dpuf
http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/berita/443-sejuta-lebih-guru-belum-bergelar-sarjana).Diakses


Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 225 

dari 187 negara yang diteliti.99 Pendek kata, kondisi bangsa kita sedang 

tidak nyaman, termasuk dunia pendidikannya.  

Beberapa data di atas secara gamblang menjelaskan wajah sumir 

dunia pendidikan di Indonesia, khususnya kualitas guru nampaknya masih 

rendah. Padahal kita paham bahwa maju atau mundurnya pendidikan anak 

bangsa secara operasional ditentukan kualitas guru. Secara sistemik, 

masalah mutu guru termasuk dalam spektrum persoalan pendidikan yang 

mengemuka dalam dua dasawarsa terakhir. Itu menunjukkan posisi guru 

sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan sejak dahulu 

sampai sekarang.  

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tantangan dalam 

―mencerdaskan kehidupan bangsa‖, yang mampu hidup cerdas, 

memecahkan masalah, dan mengantisipasi masa depan berdasarkan 

informasi dan data dengan mempergunakan logika, ilmu pengetahuan, dan 

mampu mempergunakan fasilitas analisis yang tersedia. Karena, 

bagaimana pun juga proses dan tujuan pendidikan di manapun 

dilaksanakan tidak akan pernah mencapai hasil secara optimal tanpa 

adanya pendidik yang profesional. Pendidik yang baik, dalam hal ini 

adalah guru dengan kepemilikan profesionalisme yang memadai, 

                                                 
99

 United Nations Development Programme , Human Development Report 2014 

Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience  (New 

York: UNDP, 2014), hh. 168-171. 
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merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan 

yang baik.100  

Guru yang profesional akan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

yang akan berdampak dihasilkan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang 

adaptif terhadap: (1) era dunia tanpa batas (borderless world); (2) 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) kesadaran hak dan 

kewajiban asasi manusia; serta (4) kerjasama dan kompetisi antar-bangsa. 

Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2005, menyatakan bahwa guru 

harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat. 

Data tentang latar belakang kualifikasi akademik guru pada berbagai 

tingkatan, mulai pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sampai dengan 

pendidikan menengah menunjukkan bahwa mayoritas guru masih belum 

memiliki kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan, yaitu sarjana 

atau diploma empat. 

Untuk menengahi tuntutan profesionalisme dalam pengertian 

peningkatan kualitas serta kapasitas guru dan memenuhi amanah Undang-

undang, Pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Agama Republik 

Indonesia, mendesain program pendidikan dalam bentuk Program DMS 

bagi peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan di bawah 

payung Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana 

(S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah 
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 Buchari Alma, dkk., Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil 

Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2014), hh. 125. 
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Melalui DMS. IAIN Mataram merupakan satu dari sejumlah LPTK 

penyelenggara program yang bertanggung jawab di wilayah timur 

Indonesia, yakni, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, dan Provinsi Bali. Kewenangan untuk menyelenggarakan program 

ini dilimpahkan oleh Depag RI—sekarang Kemenag RI—kepada IAIN 

Mataram terhitung sejak tahun akademik 2009/2010. 

Kehadiran Program ini laiknya oase di tengah padang sahara 

sehingga disambut antusias oleh para guru (dalam lingkup Kemenag) 

dengan membludaknya peserta yang mendaftar sehingga pengelola beserta 

stakeholder harus melakukan seleksi yang ketat. Respons dan antusiasme 

yang ditunjukkan oleh para guru dapat dimaklumi oleh karena mereka 

sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan ke jalur yang lebih tinggi (baca: 

sarjana) tapi terbentur oleh kendala ekonomi (lebih tepatnya biaya 

pendidikan) mengingat tidak sedikit di antara mereka adalah guru-guru 

honorer di daerah-daerah tertinggal serta akses ke lembaga pendidikan 

tinggi dari tempat mereka bertugas seperti di Nusa Tenggara Barat; pun 

tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru yang mesti dilaksanakan.  

Harapan ini sangat bisa dimaklumi mengingat perkuliahan DMS 

berbeda dengan perkuliahan reguler, baik dari segi waktu pelaksanaan, 

waktu tempuhan, dan pembiayaan. Dari segi waktu pelaksanaan 

perkuliahan DMS didesain tidak mengganggu pelaksanaan tugas mengajar 

bagi guru, peserta DMS. Dari segi waktu tempuhan, perkuliahan DMS 

lebih singkat karena kurikulumnya lebih ramping dengan adanya sistem 

konversi mata kuliah hingga 60% dari total mata kuliah tempuhan. Dan, 
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dari segi pembiayaan, perkuliahan DMS semuanya dibiayai oleh Kemenag 

RI. Oleh karenanya, Program DMS adalah jalan tengah untuk menyudahi 

dilema guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus 

meninggalkan tugas utama mereka sebagai pendidik sekaligus tak 

terbebani dengan biaya pendidikan karena sepenuhnya dibiayai oleh 

negara.  

Secara personal, bagi individu guru yang belum menyandang gelar 

sarjana, Program ini menjadi sangat urgen untuk memenuhi prasyarat 

sertifikasi yang menuntut kualifikasi (gelar) Sarjana untuk dapat 

diikutsertakan dalam ‗asistensi perbaikan‘ ekonomi para guru (baca: 

sertifikasi). Secara kelembagaan, program ini membantu sekolah atau 

madrasah-madrasah untuk mengakreditasi sekolah atau madrasahnya. 

Selain itu, Program ini dibutuhkan oleh masyarakat tidak saja pada aspek 

peningkatan kesejahteraan sebagai side effect dari sertifikasi guru serta 

akreditasi lembaga (baca: sekolah, madrasah), tetapi lebih dari itu, dan 

paling utama tentunya, Program ini menjadi lokus untuk meng-up grade 

kapasitas-kapasitas yang laik bagi guru dalam menjalankan tugas mereka 

sebagai tenaga pendidik.  

Oleh karena itu, penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi 

S1 bagi guru MI dan PAI sekolah melalui DMS bertujuan untuk: (a) 

menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan 

untuk guru MI dan guru PAI pada sekolah; (b) memberikan layanan 

peningkatan kualifikasi S1 guru MI dan guru PAI pada sekolah yang 

lulusan PGA (SLTA), D-2, dan D-3. Pada komponen context, evaluasi 
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program ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu: peraturan yang 

melandasinya, dan kebutuhan terhadap program. Pertama, Program 

Kualifikasi S1 Guru MI dan Guru PAI melalui DMS ini berlandaskan tata 

aturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 

pengelolaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut:  

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 179 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana 

(S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI pada Sekolah 

Melalui DMS. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru 

dalam jabatan. 

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/845/2011 

tentang Rambu-Rambu Operasional Program Peningkatan 

Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru MI dan Guru PAI Pada Sekolah 

Melalui DMS. 

5. Surat Edaran No. SE/DJ.I/PP.00.9/80/2012 tentang Peningkatan 

Mutu Pengelolaan dan Layanan Akademik Program Peningkatan 

Kualifikasi S-1 Bagi Guru PAI/MI/RA Melalui DMS. 

Program Kualifikasi S1 Guru MI dan Guru PAI melalui DMS 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi guru-guru dalam jabatan 
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untuk memenuhi tuntutan kualifikasi akademiknya sebagai guru. Motivasi 

mahasiswa dan calon mahasiswa mengikuti Program sangat tinggi, selain 

karena tuntutan profesi dan tuntutan undang-undang, juga Program ini 

bebas biaya alias gratis, dan tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai 

guru adalah membelajarkan siswa di kelas. Idealnya program ini 

dilanjutkan, masyarakat merespons positif terhadap keberlanjutan Program 

ini dan tidak ingin dihentikan, sampai hajat undang-undang tidak ada guru 

yang belum berkualifikasi S1 sudah tuntas. 

Berdasarkan legasi Undang-undang, harapan banyak kalangan, juga 

jumlah tenaga pendidik yang belum bersarjana, pada akhir 2011 program 

ini dievaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi Program peningkatan 

kualifikasi S-1 bagi Guru PAI/MI melalui DMS telah menghasilkan 

rekomendasi di antaranya adalah agar program DMS dilanjutkan, baik 

dengan menambah kuota baru, atau minimal dengan melakukan rekrutmen 

peserta pengganti dari peserta yang sudah lulus. Direktur Jenderal telah 

menyerap aspirasi masyarakat tersebut dan menuangkan dalam Surat 

Edaran No. SE/DJ.I/PP.00.9/80/2012 tentang Peningkatan Mutu 

Pengelolaan dan Layanan Akademik Program Peningkatan Kualifikasi S-1 

Bagi Guru PAI/MI Melalui DMS. Dalam rangka optimalisasi pengendalian 

dan pengawasan penyelenggaraan program ini, pada awal tahun 2012, 

LPTK secara bersama-sama dengan Kanwil Kemenag Provinsi dan 

Kankemenag Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rekrutmen peserta 

pengganti dari peserta yang sudah lulus. Bahkan dalam pertemuan evaluasi 

dan monitoring, baik yang dilakukan oleh Tim Pusat maupun oleh 
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pimpinan IAIN Mataram, kerap terungkap banyak guru yang tidak 

menghendaki program ini dihentikan oleh Kemenag RI. Idealnya tetap 

dilanjutkan, agar para guru dapat meningkatkan kualifikasi formalnya 

sesuai tuntutan Undang-undang, tanpa terbebani dengan problem 

pendanaan. Tidak sedikit yang mengungkap bahwa jika program DMS ini 

dihentikan, maka akan berdampak negatif bagi guru-guru yang mengajar di 

madrasah, terutama bagi guru-guru yang belum menempuh perkuliahan S1. 

Hal yang sama juga berlaku bagi guru-guru madrasah yang tidak sesuai 

ijazah S1 nya dengan tugas mengajarnya, misalnya Jurusan PAI mengajar 

matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain ataupun guru PAI menjadi 

guru kelas di MI. 

 

2. Komponen Masukan (Input) 

a. Rekrutmen Mahasiswa 

Pendidikan sejauh ini masih diyakini sebagai lokus pewarisan nilai-

budaya, pengalihan kearifan dan kebijakan, juga wadah peralihan 

pengetahuan yang dihajatkan dapat mengarahkan warga belajar ke arah 

transisi yang lebih baik. Signifikansi akan urgensitas pendidikan ini 

membentuk cara pandang paradigmatik bahwa bangsa yang besar adalah 

bangsa yang memberikan ruang napas yang lebih lapang bagi tersemainya 

pendidikan. Indonesia misalnya mengalokasikan 20 % dari anggaran 

APBN diperuntukkan untuk pendidikan.  

Tapi pendidikan bukanlah an sich biaya oleh karena banyak faktor 

yang kilan berkelindan terlibat dalam kebangunan pendidikan di mana 
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‗peserta belajar‘ yang dalam konteks perguruan tinggi, sesuai dengan 

subject matter kajian di sini, adalah Mahasiswa yang akan dibantu untuk 

mengembangkan kebisaan-potensial yang dimilikinya. Tanpa keberadaan 

mahasiswa, sebagai warga belajar, maka tidak akan pernah ada namanya 

pembelajaran di jenjang perguruan tinggi.  

Siswa atau mahasiswa merupakan salah satu input sumber daya 

pendidikan, dalam hal ini sumberdaya manusia (di samping dosen, guru, 

dan atau karyawan/ tenaga kependidikan. Dalam hal ini, Abdus Salam Dz 

berpandangan bahwa kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat 

berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input, 

dapat diukur dari kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, 

makin tinggi pula mutu input tersebut.101 

Lebih lanjut, mahasiswa sebagai salah satu penentu kualitas input 

program, tentunya dituntut untuk memenuhi kriteria kepantasan untuk 

menjadi mahasiswa. Misalnya harus mendaftarkan dengan melengkapi 

syarat-syarat administratif dan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa 

baru. Tapi bagi mahasiswa DMS terdapat syarat-syarat tambahan serta 

format perekrutan oleh karena share market-nya diperuntukkan untuk 

warga belajar dalam jabatan (tepatnya guru) yang belum sarjana. 

Beberapa kriteria kepantasan dan kelayakan sebagai calon 

mahasiswa DMS, Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, 
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 Abdus Salam Dz, Manajemen Insani dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 29. 
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mengacu kepada standar normatif yang telah ditentukan oleh ketentuan 

Kemenag Pusat, yaitu: 

1. Usia di bawah 58 tahun pada tahun 2015. 

2. Telah mengabdi sebagai guru minimal 5 tahun yang dibuktikan 

degan SK (dari Pemerintah Daerah/Kemenag/Yayasan). 

3. Lampiran jadwal mengajar  

4. Ijazah pendidikan terakhir (PGA/MA/SMA, Diploma) 

5. Mengisi Surat Pernyataan mematuhi program 

6. Mengikuti tes tulis, wawancara, dan uji kompetensi baca-tulis al-

Qur‘an.  

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administratif inilah 

yang selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik dilaksanakan oleh 

jajaran birokrasi Kemenag bekerja sama dengan perguruan tinggi 

penyelenggara, yakni DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram untuk wilayah 

Provinsi NTB, NTT, dan Bali. Secara detail, alur proses rekrutmen 

mahasiswa DMS dalam format ini adalah: 

1. Guru mengisi form dan melengkapi dokumen pendukung. 

2. Kepala madrasah/sekolah menyampaikan dokumen usulan ke 

Kantor Kemenag Kab./Kota. 

3. Kantor Kemenag Kab./Kota membuat rekap data calon peserta, 

kemudian menyampaikannya ke Kanwil Kemenag Provinsi, 

dokumen tidak lengkap dikembalikan madrasah/sekolah. 
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4. Kanwil Kemenag membuat rekap calon peserta dari kemenag 

Kab./Kota, kemudian menyampaikan rekap dan dokumen 

pendukung ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 

5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan verifikasi data, 

pemeringkatan, dan penyediaan calon Daftar Peserta Tetap 

(DPT). 

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Mengelurkan SK DPT. 

7. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan SK Dirjen 

Pendis tentang DPT ke LPTK Induk dan Kanwil. 

8. LPTK Induk menentukan rombel peserta ke LPTK Mitra, dan 

menyelenggarakan program. 

9. LPTK Mitra menerima daftar peserta dari LPTK Induk, 

kemudian menyelenggarakan program sesuai dengan kalender 

akademik yang telah ditetapkan LPTK Induk. 

10. Jika terdapat data ganda, peserta tidak aktif, mengundurkan 

diri, atau meninggal dunia, LPTK induk melaporkan ke 

Kanwil. 

11. Kanwil dapat mengajukan usulan penggantian DPT, alurnya 

sebagaimana poin empat (4) dan seterusnya.  

Alur proses pola rekrutmen, yang peneliti istilahkan dengan pola 

idealisme konseptual, mahasiswa DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

dapat dilihat pada flowchart berikut: 
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Gambar 4. 31 Alur Rekrutmen Mahasiswa DMS
102

  

 

Selain seleksi administratif, proses rekrutmen mahasiswa DMS 

juga melalui tahapan seleksi potensi akademik meliputi tes tulis dengan 

materi wawasan kependidikan dan kebangsaan, bidang kependidikan dan 
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keguruan, dan materi Keislaman; tes wawancara menyangkut kesiapan 

psikologis calon mahasiswa mengikuti perkuliahan DMS, dan uji 

kompetensi baca-tulis al-Qur‘an yang diselenggarakan oleh LPTK IAIN 

Mataram. Peserta tes dinyatakan lulus berdasarkan perangkingan skor 

tertinggi ke skor terendah sampai terpenuhi kuota yang telah ditentukan. 

Tapi implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pola 

rekrutmen normatif di atas tidak sepenuhnya dilakukan oleh karena 

faktanya memerlihatkan terdapat dua model pola rekrutmen calon 

mahasiswa DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa pola rekrutmen calon 

mahasiswa DMS dapat dikelompokkan menurut tahun akademik:  

Pertama, Pola Sentralistis. Pada tahun anggaran 2009/2010, 

rekrutmen mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada Mapenda setempat 

berdasarkan sebaran data guru madrasah yang belum bersarjana. Data 

inilah yang menjadi acuan rekomendatif pengajuan calon mahasiswa DMS 

yang selanjutnya diserahkan ke Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram. Berikut alur rekrutmen tahun akademik 2009/2010: 
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Gambar 4. 32 Alur Rekrutmen Mahasiswa S1 DMS NTB, NTT,  

dan Bali Kuota Tahun 2009 
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mungkin terjadi pada pola pertama perekrutan mahasiswa. Berikut alurnya 

sebagaimana bagan berikut ini: 

 

Gambar 4. 33 Alur Rekrutmen Mahasiswa DMS NTB, NTT,  

dan Bali Kuota Tahun 2012 
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2009), dan 13,94% (tahun 2012); Provinsi Bali mencapai 8,84% untuk 

kuota tahun 2012. Prosentase rasio jumlah mahasiswa DMS di NTB jauh 

lebih besar dibandingkan NTT dan Bali bisa dimaklumi oleh karena 

statistik penduduk beragama Islam di NTB adalah 96,47% atau setara 

dengan jumlah penduduk Muslim: 4.341.284 jiwa; sementara di NTT 

penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 9,05% atau setara 

423.925 jiwa; dan Bali sebanyak 13,37% atau setara dengan 520.244 

jiwa.103 Posisi mayoritas dan minoritas ‗muslim‘ jelas akan mempengaruhi 

jumlah madrasah, yang diikuti dengan jumlah guru.  

Secara umum pelaksanaan rekrutmen mahasiswa Program S1 DMS 

berjalan lancar, tapi unsur selektivitas-administratif kurang teliti. Hal ini 

ditunjukkan oleh data dokumentasi yang memerlihatkan bahwa kuota 

tahun 2009, LPTK IAIN Mataram penyelenggara DMS wilayah NTB dan 

NTT diberikan kuota 507 mahasiswa peserta DMS. Dari jumlah tersebut 

terdapat 1,78% mahasiswa yang seharusnya sudah gugur secara 

administratif karena berusia di atas 58 tahun (jika berada pada tahun 2015), 

dan mahasiswa bukan merupakan guru MI dan juga bukan guru PAI di 

sekolah. Sementara kuota tahun 2012, direkrut 330 orang yang apabila 

ditinjau dari latar belakang tempat tugasnya, dapat diketahui yang bertugas 

sebagai guru TK 4 orang, RA 30 orang, SD 44 orang, guru MI 224 orang, 

guru MTs 25 orang, dan guru MA 1 orang. 
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 Sebaran dan atau prosentasi penduduk Muslim ini berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Nasional tahun 2010. Lihat http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321, 

didunduh hari Ahad, 01 Februari 2015, pukul 12:35 WITA, h.6-9. 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321
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Adanya beberapa mahasiswa DMS yang secara kualifikasi tidak 

memenuhi syarat prosedural boleh jadi karena ada persoalan dan 

kesalahan pada pola rekrutmennya. Beberapa ‗pintu‘ masuknya adalah: 

1. Human error dan atau kelalaian pihak Panitia dalam proses 

rekrutmen mahasiswa DMS. Faktor kelalaian sebenarnya hal ini 

sangat mungkin dihindari dikarenakan persyaratan administratifnya 

jelas memberikan batasan umur minimal calon mahasiswa DMS. 

Tapi pada akhirnya, beberapa mahasiswa yang terakomodir karena 

kelalaian adminisrasi ini tetap diakomodir sebagai mahasiswa DMS 

atas dasar karena ‗kasihan‘ dan ‗tidak sampai hati‘; penghargaan atas 

jasa dan pengabdiannya yang bertahun-tahun sebagai guru, baik 

sebagai PNS maupun sebagai honorer, juga karena pertimbangan 

psikososial mereka paska dinyatakan diterima sebagai mahasiswa 

DMS, yang apabila dikeluarkan sebagai mahasiswa DMS sudah 

barang tentu mempermalukan mereka. Menjadi mahasiswa DMS 

dengan segala atribut fasilitas gratis didapatkan, bagi guru adalah 

sebuah berkah.  

2. Pola rekrutmen sentralistis. Secara teoretis, kelemahan dari pola ini 

akan membuka ruang terjadinya praktek nepotisme karena kedekatan 

kekerabatan seseorang dengan mudah diloloskan sebagai calon 

mahasiswa DMS. Selain itu, pola ini tidak menutup kemungkinan 

terjadinya praktek transaksional dalam penerimaan mahasiswa DMS. 

Malpraktek dan praktek kecurangan penerimaan mahasiswa baru ini 

memang tidak mudah untuk dibuktikan, tapi dapat dirasakan ‗aroma 



Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 241 

kurang sedap‘ perekrutan mahasiswa DMS. Sedikit contoh 

barangkali yang dapat dikemukakan di sini adalah mahasiswa DMS 

Bima dengan inisial R dan SH yang menjadi mahasiswa DMS karena 

hubungan kekerabatannya dengan Mapenda Kota Bima dan 

Mahasiswa inisial SH karena posisinya sebagai salah seorang staf di 

Mapenda Kota Bima. Di luar itu juga dapat dijelaskan dengan data 

tahun mahasiswa DMS menyelesaikan pendidikan SMA atau 

sederajat yang secara normatif seharusnya tidak memungkinkan 

untuk diloloskan sebagai mahasiswa. Keterbacaan atas data-data ini 

mengindikasikan praktek tak beres perekrutan mahasiswa baru. Hak-

hak previlidge yang akan didapatkan oleh mahasiswa DMS selama 

menjadi mahasiswa DMS dan kemudahan-kemudahan selama 

perkuliahan menyebabkan calon mahasiswa ‗bermain nakal‘ dengan 

membayar nominal-nominal tertentu.  

    Titipan ini memang dapat dihindarkan oleh Pengelola DMS, 

tapi tidak sepenuhnya sulit dihindarkan karena pertimbangan 

pelaksanaan perkuliahan DMS melibatkan mitra lokal sebagai 

partner. Partnership dengan stakeholder lokal tidak memungkinkan 

terjadinya negosiasi ‗titipan‘ untuk meloloskan calon-calon tertentu 

yang secara administratif tidak memenuhi syarat. 

Oleh karena itu ke depannya, untuk menghindari malpraktek 

perekrutan calon mahasiswa dengan ‗proyek sejenis‘, maka mekanisme 

perekrutannya disarankan untuk melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga 

dalam konteks DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram misalnya melibat-
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sertakan perwakilan dari, misalnya, Dewan Penyantun IAIN Mataram, 

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Komite Madrasah yang ditunjuk oleh 

Mapenda setempat, LSM Pendidikan, dan atau lembaga independen 

manapun yang dianggap memiliki kredibilitas serta memiliki integritas 

demi menjamin transparansi perekrutan calon mahasiswa. Dengan pola 

integrasi seperti ini, diharapkan mampu meminimalisir modus operasi 

praktek penyimpangan lebih efektif. Berikut gambaran atau alur perekrutan 

mahasiswa: 

 

Gambar 4. 34 Alur Ideal Rekrutmen Mahasiswa DMS NTB, NTT, dan Bali 
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Persoalan lain yang ingin diberi catatan di sini adalah terkait 

pembauran mahasiswa. Secara konseptual-ideal, kelas PGMI 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang bertugas sebagai guru MI, dan kelas 

PAI diperuntukkan bagi mahasiswa yang bertugas sebagai guru PAI di 

sekolah umum. Namun dalam prakteknya, placement mahasiswa 

menunjukkan fakta yang lain di mana kelas PAI diisi oleh mahasiswa yang 

berstatus guru MI, demikian juga sebaliknya, pada kelas PGMI masih 

terdapat mahasiswa yang berstatus sebagai guru PAI. Berdasarkan data 

dokumentasi DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, kuota tahun 2009 

sebanyak 510 orang, yang terbagi ke dalam kelas PGMI 374 mahasiswa 

terdapat 45 mahasiswa yang berstatus guru PAI di sekolah, dan pada kelas 

PAI juga terdapat 75 mahasiswa yang berstatus guru MI. Demikian juga 

pada kuota tahun 2012 dengan wider mandate dengan mengakomodir 

kebutuhan akan guru RA. Semestinya kelas dibagi menjadi 3 (tiga), yakni 

kelas RA, PGMI, PAI. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen 

Pendis No. 519 Tahun 2012 menghendaki adanya kelas tambahan yang 

diperuntukkan bagi guru RA, namun di sisi lain, lampiran SK Dirjen 

Pendis No. 519 Tahun 2012 menetapkan pembagian kelas khususnya di 

LPTK IAIN Mataram hanya kelas PGMI dan PAI. Namun anehnya, 

terdapat sejumlah mahasiswa yang di luar kriteria yang ditentukan, yakni 

guru TK/RA.  

Padahal secara akademik, bidang keilmuan guru TK/RA berbeda 

dengan guru MI maupun guru PAI pada sekolah. Idealnya dua bidang 

profesi ini tidak disatupadukan penyelenggaraan pendidikannya. Guru MI 
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harus dididik dalam wadah tersendiri, guru PAI dididik dalam wadah 

sendiri, dan demikian juga dengan guru TK/RA harus dididik dalam wadah 

tersendiri juga. Dengan pemisahan wadah ini, sasaran dan tujuan yang 

dihajatkan jelas, kurikulum tempuhannya jelas dan terarah, dan akan 

mempermudah pelaksanaan. Penjelasan di atas memerlihatkan bahwa 

implementasi praxis Program DMS mengalami kerancuan aksiologis yang 

konsekuensinya adalah ketidaktepatan ontologis, dan ketakjelasan 

epistemologis. Bagaimanapun juga, epistemologis, ontologis, serta 

aksiologis masing-masing jurusan di atas (PAI/PGMI/RA) jelas berbeda.  

Dalam pada itu, berdasarkan jurusan yang diminati, kuota tahun 

2009 jurusan PGMI 76,13%, dan PAI 23,87%. Sementara kuota tahun 

2012 jurusan PGMI 79,09%, dan jurusan PAI 20,91%. Hal ini 

menunjukkan jumlah peminat Jurusan PGMI lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Jurusan PAI. Rasio jumlah mahasiswa PGMI jauh 

lebih tinggi peminatnya dibandingkan PAI terjadi oleh karena semakin 

meningkatnya jumlah MI yang konsekuensinya kebutuhan akan guru kelas 

MI semakin dibutuhkan. Sejauh ini, hampir semua mata pelajaran MI di 

Indonesia diampu oleh guru yang tidak memiliki background pendidikan 

MI sehingga hampir semua mata pelajaran diampu oleh guru-guru yang 

berlatarbelakang pendidikan umum atau PAI. Selain meningkatnya jumlah 

MI, faktor lain keterpilihan PGMI sebagai jurusan favorit oleh karena 

kebaruannya sebagai konsentrasi di lingkungan PTAI. Fenomena 

membludaknya mahasiswa PGMI juga terjadi untuk kelas reguler di 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Keguruan IAIN Mataram. Beda 
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halnya dengan PAI yang umurnya sama dengan umur IAIN dan merupakan 

jurusan paling tua dan sudah barang tentu output-nya pun juga paling 

banyak. Ketiga faktor inilah yang memosisikan PGMI sebagai jurusan 

favorit ‗pendatang baru‘ dalam lingkuran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Mataram.  

Sementara itu, berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir, 

mahasiswa S1 DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram pada kuota tahun 

2009, jumlah mahasiswa yang berkualifikasi SMA/MA/PGA/sederajat 

37,48%, D2 sejumlah 60,55%, D3 berjumlah 1,97%. Dan, pada kuota 

tahun 2012, SMA/MA/PGA/sederajat 19,39%, kualifikasi pendidikan D2 

berjumlah 78,48%, D3 berjumlah 2,12%. Data ini secara kasat mata 

memerlihatkan bahwa ada sedikit perbaikan kualitas dan kualifikasi 

pendidikan guru-guru di madrasah di pelbagai tingkatan dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh pendidik dengan 

latarbelakang PGA (setingkat SMA). Namun, seiring dengan tuntutan 

kemajuan zaman, tuntutan akan kualifikasi pendidikan pun semakin 

meningkat sehingga dibutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi 

sehingga pengelolaan dan manajemen kelas pun akan jauh lebih baik.  

Berdasarkan dari apa yang penulis kemukakan di atas, pola 

rekrutmen dan pembagian kelas, ke depan sebaiknya perekrutan 

mahasiswa baru DMS atau Proyek Pendidikan sejenis dilakukan oleh 

tripartit team: Pengelola, Mapenda sebagai agency lokal, dan Tim 

Independen sebagai pengawas. Di luar itu, Pemerintah, dalam hal ini 

Kemenag, mempublikasikan secara luas melalui media sosial-media publik 
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dan tidak sepenuhnya mengandalkan pola struktural top-down. Sehingga 

menghasilkan produk luaran pendidikan yang berkompeten.  

 

b. Tenaga Pengajar/Dosen  

Salah satu pilar terdepan untuk mengarahkan sasaran sistem 

pendidikan yang dibangun oleh lembaga pendidikan pada saat ini adalah 

peran tenaga pengajar yang secara langsung membentuk karakter 

kepribadian dan kompetensi mahasiswa. Sebagai konsekuensinya, lembaga 

atau institusi pendidikan haruslah menyediakan dan menyelenggarakan 

suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dosen yang lebih selektif.  

Mekanisme pengelolaan sumber daya dosen (tenaga pengajar) 

tersebut dapat dilihat dalam konteks bagaimana sistem perekrutan 

(recruitment) tenaga pengajar. Terkait dengan hal ini, pada awal-awal 

Program ini dilaksanakan, Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram, menginventarisir, mengidentifikasi, selanjutnya memverifikasi 

sumberdaya internal IAIN Mataram yang dianggap memenuhi standar 

kualifikasi (persyaratan) untuk ditetapkan sebagai dosen DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram. Untuk itulah, Pengelola DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram mengirim Form ke seluruh dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN yang mencakup biografi, rekaman jejak pendidikan, 

karya dan penelitian, serta kesediaan mereka untuk menjadi dosen DMS. 

Form yang sama juga disebarkan ke Fakultas Syari‘ah dan Fakultas 

Dakwah, juga didistribusikan Kemenag Provinsi Bali dan Nusa Tenggara 

Timur yang menjadi mitra pada satuan tingkat lokal. 
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Apa yang dilakukan oleh Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram di atas memperlihatkan bahwa dalam proses rekrutmen dan 

seleksi (calon) dosen DMS tersebut menghimpun tenaga-tenaga edukatif; 

pertama, internal; sumberdaya internal baik itu Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Fakultas Syari‘ah, dan Fakultas Dakwah dengan prosentase 

91,61%; kedua, semi internal dengan merekrut tenaga pendidik yang 

direkomendasikan oleh mitra lokal yang menjadi lokus perkuliahan DMS 

dilaksanakan dengan prosentase 8,39%.  

Kebijakan yang ditempuh oleh Pengelola tersebut, sangat beralasan 

mengingat SDM yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

sebagai pemegang mandat Proyek DMS, cukup terbatas dan kekurangan 

SDM itu ditutupi dengan mengakomodir dosen-dosen lintas fakultas dan 

individu/person yang memenuhi quality standar. Di luar alasan 

keterbatasan SDM internal, kebijakan yang cukup inklusif tersebut untuk 

mengeliminasi sikap dan cara pandang peyoratif fakultas lain yang 

menganggap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagai lahan basah 

dan kaya proyek dan hanya dinikmati oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan an sich, sementara pada pihak lain, Fakultas lain ‗kering‘ dari 

proyek. Stigma ekslusivisme inilah ditepis oleh Pengelola DMS IAIN 

Mataram dengan pelibatan mereka sebagai bagian dari keluarga besar 

DMS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun pelibatan person-

person yang direkomendasikan oleh Kemenag Kota/Kabupaten, 

sebagaimana yang pernah dikemukakan sebelumnya, sebagai perwujudan 

bahwa Program ini adalah tanggung jawab bersama yang mana 



248 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

keberlangsungannya sangat ditentukan oleh ‗kaki dan tangan‘ mitra-mitra 

lokal. Oleh karena itu, tak salah kemudian dikatakan bahwa Program DMS 

adalah Program bersama, milik bersama yang kebetulan mandat 

pelaksanaannya diserahkan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN Mataram demi peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga 

pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam.  

Tahapan-rahapan proses rekrutmen dan seleksi di atas menjadi 

dasar bagi Pengelola DMS untuk ditetapkan sebagai tenaga dosen yang 

akan mengampu mata kuliah-mata kuliah yang diprogramkan serta menjadi 

dasar distribusi penempatan (placement) para dosen-dosen tersebut. 

Penempatan (placement) dalam konteks tata kelola DMS paling tidak 

mencakup dua hal utama; pertama, dosen mengampu mata kuliah apa dan 

kedua wilayah (baca: daerah/lokasi) yang menjadi lokus pengabdiannya 

sebagai dosen pengampu. Dalam placement ini, beberapa pertimbangan 

mendasar yang menjadi titik tolak Pengelola DMS, antara lain: 

1. Backround akademik dosen. Pengelola berupaya sebisa mungkin 

agar tenaga pendidik dalam lingkup DMS minimal berkualifikasi 

pendidikan S-2. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pengelola 

memperlihatkan bahwa hampir 97,9% dosen DMS IAIN Mataram 

telah berkualifikasi S-2, bahkan S3. Sementara sisanya, 2,1%, 

‗terpaksa berkompromi‘ dengan menggandeng dosen yang 

berkualifikasi sarjana─pejabat Mapenda mitra lokal─dalam team 

teaching dengan partner yang telah berkualifikasi S2. Dengan 

komposisi standar dosen yang demikian ini, berdasarkan sebaran 
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angket dan wawancara memerlihatkan bahwa mahasiswa 

terpuaskan asupan keilmuannya. Selain standar grade pendidikan 

yang kaku diterapkan oleh Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram, diktum ―the right man on the right place dan the right 

man on the right job‖ benar-benar diimplementasikan sehingga 

kompetensi keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan (88%).  

  Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam implementasinya di 

tingkat bawah (baca: stakeholder DMS Satuan Lokal), tunjuk Bima 

dan NTT misalnya, masih ditemukan dosen pengampu mata kuliah 

yang kualifikasi pendidikannya S-1, khususnya untuk mata kuliah-

mata kuliah eksakta, bahkan dalam banyak hal terjadi mismatch 

antara backround pendidikan dengan mata kuliah yang diampu. 

Dan yang perlu dipahami adalah ketidaksesuaian ini tidak bersifat 

totally mismatch, dalam artian sebagai contoh, dosen pengampu 

mata kuliah agama (Islamic studies) masih diampu oleh dosen yang 

latarbelakang pendidikannya non Islamic studies, melainkan 

diampu oleh dosen yang rumpun keilmuannya tetap dalam rumah 

besar kajian keislaman, demikian juga sebaliknya. Kebijakan yang 

demikian ‗terpaksa‘ ditempuh oleh Pengelola DMS oleh karena 

kekurangan dosen yang kualifikasinya linear serta kekurangan 

sumber daya manusia (dosen) pada tingkat satuan lokal. Sekalipun 

ada kualifikasi yang tidak terpenuhi serta mismatch akademik, 

dosen yang dirujuk sebagai pengampu mata kuliah tersebut 

dianggap memiliki otoritas dan berkompeten di bidangnya (12%). 
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Tapi apa yang dilakukan oleh Pengelola DMS tersebut tidak dapat 

disalahkan oleh karena UU Dosen dan Guru No. 14 Tahun 2005 

Pasal 3 – 4 yang memberikan kemungkinan untuk mengangkat 

seseorang sebagai dosen selama orang tersebut dianggap memiliki 

orotitas keilmuan yang berkompeten di bidang tersebut.  

2. Pengalaman dan Trackrecord Dosen. Kualifikasi pendidikan tidak 

selamanya linear dengan kemampuan akademik seseorang. Boleh 

jadi seorang dosen yang secara akademiknya telah S-2, akan tetapi 

pengalaman riilnya sebagai ‗pendidik‘ yang head to head dengan 

mahasiswa dalam wadah alih transfer pengetahuan masih minim 

‗dipertimbangkan‘ untuk menjadi dosen DMS. Adapun track-

record, catatan dan/atau rekaman jejak (komitmen, integritas, serta 

otoritas) selama seseorang menjadi dosen DMS berdasarkan 

penilaian kinerja mahasiswa dan supervisi yang dilakukan oleh 

Pengelola.  

3. Transparan-akomodatif. Pengelola DMS tidak serta merta 

menetapkan sendiri dosen mengampu mata kuliah apa dan 

ditempatkan di satu kerja mana, melainkan pihak Pengelola 

mengagendakan rapat rutin penentuan jadwal mata kuliah serta 

lokasi penempatannya untuk setiap awal perkuliahan DMS. Rapat 

rutin tiap awal semester ini memberi ruang bagi dosen untuk saling 

tukar jadwal, tukar mata kuliah, bahkan tukar lokasi mengajar. 

Momentum ini juga dimanfaatkan oleh Pengelola DMS untuk 

meminta kesiapan para dosen tersebut sebagai pengajar DMS.  
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4. Berkeadilan dalam sebaran SKS mata kuliah dengan rerata 4 SKS 

untuk dosen internal IAIN Mataram, dan rerata 2 SKS untuk non 

IAIN Mataram. 

Dari apa yang diuraikan di atas bahwa Pengelola DMS Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram telah berusaha untuk 

menerapkan mekanisme-mekanisme kerja yang tepat dalam melakukan 

rekrutmen, seleksi, dan penempatan dosen. Sekalipun harus diakui bahwa 

dalam implementasinya tidak sempurna dan tidak bisa mengakomodasi 

seluruh kepentingan dosen yang ingin mengajar di DMS oleh karena 

pertimbangan-pertimbangan kualifikasi dan kompetensi akademik, dan 

boleh jadi karena pengalamannya belum cukup ‗mumpuni‘ untuk 

diakomodir sebagai dosen di DMS. Di luar itu, Pengelola secara cerdas 

menepis sentimen-sentimen negatif para dosen dari fakultas lain dengan 

melibatkan mereka sebagai tenaga pengajar DMS, sekaligus menegasi 

praduga peyoratif akan ego-ekslusivisme Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan.  

 

c. Kurikulum 

Dalam praktek pendidikan formal, kurikulum merupakan bagian 

yang sentral, karena kegiatan utama pendidikan adalah dalam rangka 

melaksanakan kurikulum tersebut. Kurikulum juga berfungsi untuk 

menjabarkan idealisme/cita-cita kependidikan ke dalam bentuk langkah-

langkah yang akan menjadi pedoman untuk praktek pendidikan. Ia 

berfungsi untuk mencapai tujuan, yakni perubahan perilaku peserta didik 
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yang diharapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Sebagai alat, ia harus 

mampu memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang lulusan yang 

ingin dihasilkan oleh lembaga. Di samping itu, ia juga harus memberikan 

pedoman (guidance) tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka 

mencapai harapan tersebut. Sebegitu sentralnya peran kurikulum, ia 

bahkan dijadikan sebagai barometer, bahkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

dinyatakan bahwa: ―Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu‖.104  

Oleh karena itu, kurikulum memiliki andil yang sangat besar dalam 

menentukan corak perubahan perilaku yang menjadi tujuan utama 

pendidikan, meskipun bukan faktor satu-satunya. Hal ini tentunya juga 

berlaku bagi kurikulum program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan agar dapat menghasilkan lulusan yang handal 

dalam mengemban misi utamanya. Karena itulah, kurikulum Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

mampu berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif dan efisien. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagai center for exellence 

bagi laboratorium pendidikan Islam yang memproduk para konseptor dan 

                                                 
104

 Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Manajemen Pendidikan: Analisis dan 

Solusi terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif (Jakarta: 

PT Prestasi Pustakaraya, 2012), hh. 201. 
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praktisi pendidikan Muslim, dengan mahasiswa lebih dari separohnya 

bersumber dari latar belakang madrasah yang diproyeksikan akan kembali 

ke madrasah lagi. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

sesuai dengan namanya, memiliki tugas dan fungsi mendidik calon-calon 

pendidik (guru), khususnya di bidang Ilmu Agama Islam. Sejalan dengan 

ide besar tersebut, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menawarkan 

program-program yang memungkinkan mahasiswa memiliki pemahaman 

ilmu agama sekaligus metodologi ilmu agama dan pengajarannya. Untuk 

mandat tersebut, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan membuka beberapa 

Jurusan untuk melakukan alih-pengetahuan yang di antaranya adalah 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtida‘iyah (PGMI).  

Secara khusus, Jurusan PAI DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

bertujuan menghasilkan sarjana Muslim yang ahli di bidang pendidikan 

dan pengajaran agama Islam, yang menguasai materi dan metodologinya. 

Jurusan ini menyiapkan sarjana bidang keguruan agama Islam yang 

profesional untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

(MTs/MA/sederajat), serta melaksanakan supervisi atau pengawasan 

pendidikan Agama pada sekolah umum, madrasah dan pondok pesantren.  

Adapun kompetensi utama yang ditekankan adalah: 

(a) Memiliki pengetahuan tentang Agama Islam secara 

komprehensif; 

(b) Memiliki pengetahuan tentang teori dan metodologi dalam 

pendidikan; 



254 | Dr. Abdul  Fattah, M.Fi l .I  

(c) Memiliki pengetahuan tentang teori dan metodologi dalam 

pendidikan Islam; 

(d) Terampil mengajar pendidikan agama Islam; 

(e) Memiliki komitmen keberagamaan dan keilmuan di bidang 

pendidikan agama Islam.105 

Adapun Program Studi PGMI DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram disiapkan untuk menghasilkan sarjana Muslim yang bertaqwa 

dan berakhlaq mulia, memiliki kemampuan akademik dan profesional, 

serta menguasai IPTEKS untuk pengembangan pendidikan dasar. Lebih 

lanjut, jurusan PGMI ini mendidik calon guru pada tingkat pendidikan 

dasar (Madrasah Ibtida‘iyah/SD).106  

 Berdasarkan pada cita-cita idealisme di atas, maka isi/kurikulum 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram disusun untuk membantu mahasiswa 

untuk menjadi sarjana muslim yang memiliki komitmen kepada ajaran 

agama Islam yang didasarkan kepada ilmu keislaman dan sekaligus 

mampu menjadi tenaga kependidikan yang profesional, yakni yang 

memiliki kompetensi yang tinggi di bidang kependidikan/keguruan dan 

penguasaan materi bidang studi yang mendalam.  

Kurikulum yang digunakan pada Program DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram merupakan perpaduan antara kurikulum pusat dan 

kurikulum lokal. Dari sebaran kurikulum mahasiswa Jurusan PAI DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram menunjukkan bahwa 79,73% (setara 118 

                                                 
105

 Tim Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, Profil Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram 

Tahun 2010 (Mataram: IAIN Mataram Press, 2010), h.36. 
106

 Ibid. 
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SKS) merupakan Kurikulum Pusat dan 20,27% (stara 30 SKS) adalah 

Kurikulum Lokal. sementara pada Jurusan PGMI memerlihatkan 

Kurikulum Pusat sebesar 72,79% (setara 107 SKS) dan mengakomodasi 

27,21% Kurikulum. Kolabolasi kurikulum tidak menyalahi ketentuan 

Petunjuk Tehnis Kurikulum yang mengharuskan komponen Kurikulum 

DMS harus mengakomodasi Kurikulum Muatan Lokal lous DMS.  

Sesuai dengan sifat Program DMS, dalam struktur kurikulum 

terdapat kelompok mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan 

perkuliahan tatap muka dan kelompok mata kuliah yang dilaksanakan 

melalui kegiatan pembelajaran mandiri. Penetapan kelompok mata kuliah 

tatap muka didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut 

mempersyaratkan adanya praktik atau praktikum, sementara penetapan 

kelompok mata kuliah melalui pembelajaran mandiri bahwa mata kuliah 

tersebut dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, baik perorangan 

maupun berkelompok.  

Dari isi kurikulum, yang dalam hal ini adalah mata kuliah, yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram di 

atas menunjukkan bahwa secara fungsional, dapat dikelompokkan menjadi 

tiga: 

1. Materi Dasar. Materi yang memberikan pengalaman belajar untuk 

mencapai kualifikasi lulusan yang akan mencerminkan pencapaian 

tujuan yang ditetapkan. Artinya mata kuliah ini diharapkan 

mengantarkan output DMS pada pemahaman dan pengamalan ajaran 
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Islam secara komprehensif dan memiliki komitmen yang tinggi pada 

ajaran agama Islam. Materi jenis ini untuk mencerminkan:  

a. Lulusan DMS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Ilmu 

Keguruan IAIN Mataram, umumnya IAIN, berbeda dari lulusan 

perguruan tinggi lain. 

b. Materi/Mata kuliah pilihan yang sepenuhnya diserahkan kepada 

mahasiswa DMS untuk menentukan pilihannya yang diharapkan 

output memiliki kompetensi dan atau expert yang spesifik serta 

mengantarkan mahasiswa menjadi ahli di bidangnya. 

c. Materi profesional kependidikan sesuai dengan bidang studi 

pilihan di atas. Materi ini diwujudkan dalam mata kuliah 

kependidikan/keguruan yang diharapkan dapat mengantarkan 

mahasiswa calon guru sebagai tenaga profesional kependidikan 

di bidangnnya. Untuk Jurusan PAI DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram ketercakupan item ini sebesar 58,78% (setara 87 SKS), 

dan PGMI sebanyak 70,75% (setara 104 SKS). 

2. Materi Instrumental. Materi yang memberikan pengalaman belajar 

yang diperlukan sebagai alat kelancaran dalam mempelajari materi 

dasar, baik untuk kategori ilmu keislaman, bidang studi maupun 

profesi kependidikan. Untuk Jurusan PAI DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram ketercakupan item ini sebesar 12,84% (setara 19 

SKS), dan PGMI 14,29 SKS (setara 21 SKS).  

3. Materi Pengembangan Personal, yaitu materi yang dimaksudkan 

untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa, terutama 
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kemampuan berfikir ilmiah. Untuk Jurusan PAI DMS LPTK Rayon 

10 IAIN Mataram ketercakupan item ini sebesar 28,38 SKS (setara 

dengan 42 SKS) dan PGMI 14,97% (setara dengan 22 SKS). 

Dengan titik tolak pada konstruksi isi kurikulum di atas dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa postur kurikulum mahasiswa DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram adalah kurikulum model spesialisasi, yang 

mengidealkan kompetensi output yang sifatnya spesifik yang didukung 

oleh kemampuan-kemampuan instrumental/sekunder untuk mendukung 

kemampuan primernya sebagai output lembaga pendidikan berlabel Islam. 

Struktur kurikulum tersebut sudah memenuhi standar dalam 

penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan dapat memenuhi kemampuan 

pedagogik mahasiswa sebagai calon guru. Dengan kata lain bahwa 

mahasiswa Program DMS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagai 

calon guru profesional telah dibekali dengan beberapa mata kuliah yang 

sesuai dengan komposisi mata pelajaran pada jenjang Madrasah Ibtida‘iyah 

untuk PGMI dan MTs/MA atau sederajat untuk Program PAI sehingga 

diharapkan setelah mereka menyelesaikan perkuliahan di jenjang S1 tidak 

merasa asing lagi dengan mata pelajaran yang akan mereka ajar.  

Dalam pada itu, banyaknya guru yang harus mengikuti program 

peningkatan kualifikasi serta adanya keragaman latar belakang pendidikan 

dan pengalaman calon peserta, maka dimungkinkan untuk melakukan 

Konversi Beban Studi (SKS) atau Pengakuan Hasil Belajar Sebelumnya 

(PHBS), yang berupa kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar, 

pelatihan profesional, dan prestasi kerja. Hal ini dilaksanakan sebagai 
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bentuk penghargaan terhadap guru yang bisa menjadi ―credit earning‖ 

dalam penyelesaian program peningkatan kualifikasi guru (S-1). Untuk 

melaksanakan alih mata kuliah (baca: konversi), pihak Pengelola DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram menyusun Tim Khusus yang betul-betul 

memahami anatomi kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Mekanisme alih kredit didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah yang sama pada 

Program Pendidikan yang telah ditempuh oleh mahasiswa DMS. 

Pada umumnya kesamaan Mata Kuliah ini banyak terjadi pada 

mahasiswa DMS yang pernah sebelumnya menempuh pendidikan 

D II/ D III di STAIN Mataram. Sementara untuk mata kuliah 

umum seperti Matematika, IPS, dan lain sebagainya banyak 

ditemukan pada alumni D II yang Non-STAIN (IAIN). 

2. Asumsi berikutnya yang dipergunakan dalam konversi mata kuliah 

adalah didasarkan pada rumpun keilmuan dan atau keserupaan 

(similarity) substansi (contents) suatu Mata Kuliah. 

Dengan konversi tersebut (30 MK untuk jurusan PAI, dan 31 MK 

untuk PGMI) sudah dapat mengurangi mata kuliah yang seharusnya 

ditempuh, yakni 147 SKS atau 59 mata kuliah untuk Jurusan PGMI, dan 

148 SKS atau 57 mata kuliah bagi Jurusan PAI. Kebijakan konversi ini 

memungkinkan mahasiswa Program DMS yang telah menempuh Program 

D2 dan D3 dapat menyelesaikan perkuliahan mereka lebih awal.  

Secara normatif, konversi yang dilakukan oleh Pengelola sudah 

cukup baik, tapi masih perlu penyempurnaan. Ke depannya, sekiranya 
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terdapat program yang sejenis, pengelola harus mengakomodir pengalaman 

dan aktivitas mahasiswa (dalam jabatan: guru) yang dapat diakui 

kesetaraannya dengan mata kuliah yang harus diikuti. Recognition of Prior 

Learning (RPL) dapat diimplementasikan misalnya: 

1. Kegiatan penataran atau pelatihan guru dapat disetarakan dengan 

suatu mata kuliah apabila mempunyai kesesuaian dengan cakupan 

dan kedalaman materi. 

2. Mempunyai silabus penataran/pelatihan. 

3. Bobot dan beban pelatihan tersebut dapat disetarakan dengan 

minimal 12 kali pertemuan tatap muka dengan lama waktu 45 

menit untuk setiap satu SKS. 

4. Pelatihan/penataran tersebut melakukan evaluasi produk minimal 

2 kali dan melampirkan nilai yang diperoleh. 

5. Mempunyai sertifikat dengan peringkat kualifikasi nilai yang 

diperoleh. 

6. Penataran atau pelatihan dilakukan oleh lembaga pemerintah, 

perguruan tinggi dengan program studi penyelenggara mempunyai 

nilai minimal akreditasi B, atau lembaga yang ditunjuk atau 

bekerja sama dengan pemerintah.  

Sementara untuk mata kuliah umum yang berkaitan dengan 

partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan yang dalam konteks DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram berupa Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) 

dapat dilihat dari data-data aktivitasnya sehari-hari di masyarakat. Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) berupa praktek atau program mengajar dapat 
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diakomodasi dalam bentuk kegiatan Lesson Study Berbasis Sekolah atau 

berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja 

Guru (KKG). Skripsi sebagai mata kuliah untuk berlatih melakukan 

penelitian dan membuat karya ilmiah diarahkan menjadi sarana dalam 

memperbaiki proses pembelajaran dalam bentuk penelitian tindakan kelas. 

Dengan berbagai indikasi-indikasi di atas, maka mahasiswa DMS akan 

dapat menyelesaikan pendidikan kesarjanaan mereka lebih awal sehingga 

akan meringankan beban pembiayaan.  

Pada akhirnya dapat disampaikan bahwa secara garis besar 

komponen kurikulum DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram on th right 

track dengan ketercakupan Kurikulum Nasional dengan Kurikulum Lokal 

dengan basis Kurikulum Berbasis Standar. Namun, masih memerlukan 

penyempurnaa-penyempurnaan menyangkut mekanisme konversi nilai.  

 

d.  Silabus/SAP 

Silabus konteks DMS bukan pekerjaan yang rumit oleh karena 

penyusunan Silabus tinggal disesuaikan dengan ‗barang jadi‘ (baca: 

modul) yang didistribusikan oleh Pengelola, Direktorat Pendidikan Islam 

kemenag RI. Oleh karenanya, dalam penyusunan SAP, dosen/tenaga 

pengajar S1 DMS menelaah, menambah dan atau mengurangi sesuai 

konteks dan kebutuhan mahasiswa.  

Berdasarkan hasil analisis angket yang disebarkan ke dosen/tenaga 

pengajar S1 DMS dan verifikasi dokumentasi menunjukkan bahwa 

mayoritas staf pengajar DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram (97,82%) 
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mempra-kondisikan proses perkuliahan dengan menyusun silabus dan 

SAP; tingkat kehadiran dosen juga sangat tinggi (91% untuk NTB, 97% 

untuk NTT, dan 98% untuk Bali), juga tingkat kehadiran mahasiswa sangat 

tinggi (93% untuk NTB, 97% untuk NTT, dan 98% untuk Bali).  

Dengan prosentasi di atas memerlihatkan bahwa ada sebagian kecil 

dosen pengampu mata kuliah yang tidak menyusun Silabus dengan asumsi 

bahwa modul adalah ‗barang sudah jadi‘ sudah memerinci secara detail 

‗apa‘ dan ‗bagaimana‘ proses pembelajaran ini dikonstruksi.  

Selain itu, terdapat sedikit dosen yang mengacuhkan untuk 

menyusun Silabus dengan dalih telah mengampu mata kuliah yang 

dimaksud bertahun-tahun (basis keilmuan akademiknya). Di luar 

egosenioritas-ego akademik ini, dari verifikasi-dokumentatif secara 

random (acak) atas Silabus ditemukan kekeliruan (the corruption of 

knowledge); sebagian kecil dosen belum memahami konsep yang benar 

tentang komponen dan unsur yang harus dimunculkan dalam penyusunan 

Silabus dan RPP. Kerancuan dan kekeliruan ini terjadi pada sebagian kecil 

dosen pengampu mata kuliah yang tidak memiliki basis akademik 

kependidikan. Oleh karena itu, workshop dan pelatihan pengembangan 

bahan ajar perguruan tinggi menjadi sebuah keharusan untuk meng-up 

grade kapasitas dosen DMS. tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa juga 

luarbiasa tingginya yang mengindikasikan bahwa Pengelola berhasil 

menggerakkan sumberdaya yang ada untuk terlibat intensif dalam proses 

belajar mengajar. 
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e. Modul Perkuliahan 

Semua mahasiswa Program DMS difasilitas dengan modul sebagai 

bahan belajar mandiri atau modul perkuliahan yang didistribusikan secara 

gratis. Distribusi modul kepada dosen dan mahasiswa berjalan dengan 

lancar serta tepat waktu. 

Modul─baik modul perkuliahan DMS sebagian besar disusun oleh 

Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta modul yang disusun oleh 

dosen IAIN Mataram─secara teknis dan kualitatif cukup laik dan 

respresentatif untuk menunjang proses perkuliahan yang ideal baik pada 

aspek substansi modul. 

Konten modul sudah menunjukkan keterkaitan antar bagian, ruang 

lingkup aspek keterbacaan. Format sajian tata letak (lay out) modul sudah 

cukup baik, penggunaan bahasa Indonesia, keruntutan rumusan kalimat, 

keutuhan uraian, penggunaan istilah-istilah dalam modul sudah memadai. 

Sekalipun harus diakui bahwa secara kuantitatif fisik modul─yang 

digandakan oleh Pengelola─ dikeluhkan oleh mahasiswa DMS: tampilan 

fisik, penempatan halaman tidak berurutan bahkan ada sebagian halaman 

yang hilang, warna kabur atau kurang jelas, penjilidan tidak rapi, dan 

tampilan kurang menarik. Namun persoalan tampilan modul yang kurang 

menarik, barangkali kurang substantif karena yang krusial adalah 

Pengelola sudah memfasilitasi modul demi menunjang perkuliahan yang 

berkualitas, bermakna, dan bermakna bagi mahasiswa DMS sebagai subjek 

pebelajar. Alih-alih modul ini memerkaya proses pembelajaran, tapi dalam 

prakteknya modul-modul tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal 
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oleh mahasiswa DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram sebagai sumber 

belajar.  

 

f. Sarana dan Prasarana  

Belajar merupakan proses perubahan keseluruhan aspek tingkah 

laku secara progresif dan terus menerus sepanjang hayat. Proses perubahan 

tingkah laku dari hasil belajar merupakan suatu kecakapan nyata (actual 

ability) atau juga disebut prestasi belajar. Sarana prasarana adalah salah 

satu bagian input, di sisi lain input merupakan salah satu subsistem. Sarana 

prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa 

agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana prasarana 

merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan 

berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi KBM yang 

lancar. Dalam penyelengaraan pendidikan, sarana prasaran sangat di 

butuhkan untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien.  

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang menyangkut Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 

secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa: 

―Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan‖.  
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Terkait dengan sarana dan prasarana terjadi perbedaan persepsi 

antara Pengelola dan Mahasiswa dengan Dosen perihal sarana dan 

prasarana perkuliahan. Keberbedaan pandangan terjadi oleh karena posisi, 

lokus, dan parameter yang menjadi acuan penilaian ketersediaan fasilitas 

pembelajaran. Dosen misalnya, mengukur ketersediaan saranan dan 

prasarana perkuliahan dengan menggunakan standar fasilitas perkuliahan 

yang tersedia di Kampus DMS Pusat, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Mataram di mana keseluruhan dari fasilitas yang ada, 

terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh mahasiswa 

Program DMS.  

Berbeda halnya dengan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang berada 

di lokus mitra yang menumpang pada ragam fasilitas yang lembaga yang 

menjadi tumpangan perkuliahan yang memang harus diakui masih jauh 

kebutuhan untuk menunjang perkuliahan yang memadai di mana hanya 

mampu menyediakan ruangan perkuliahan an sich minus laboraturium-

laboratorium sebagai lokus mahasiswa dapat meningkatkan capacity 

building mereka. Dasar inilah, dapat dimaklumi kemudian rerata tingkat 

kepuasan dosen terhadap sarana dan prasaran perkuliahan sangat rendah.  

Terhadap kondisi yang demikian, Pengelola DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram juga tidak tinggal diam dalam mengeliminasi persoalan 

tersebut. Sebagai contoh misalnya, jika di sebuah kelas mitra lokal tidak 

tersedia perangkat/LCD, maka pihak Pengelola menyertakan perangkat 

tersebut kepada dosen yang akan diberangkatkan sebagai dosen di 

beberapa lokus perkuliahan DMS.  
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Ini memerlihatkan bahwa pihak Pengelola sudah berusaha 

maksimal untuk menjembatani kekurangan fasilitas pembelajaran di lokus-

lokus lokal sehingga tingkat kepuasan perspektif Pengelola pun juga cukup 

signifikan. Keterpuasan terhadap perangkat/fasilitas pembelajaran juga 

dirasakan oleh mahasiswa DMS di mana dari data yang diperlihatkan 

sebelumnya menunjukkan bahwa rerata mahasiswa DMS mengapresiasi 

ragam sarana dan prasarana perkuliahan.  

Apresiasi yang tinggi ini tidak heran oleh karena mahasiswa DMS 

tersebut mengukur fasilitas perkuliahan dengan ketersediaan fasilitas di 

sekolah/madrasah tempat mereka mengajar yang sangat minim dan atau 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang terletak di lokus perkuliahan di 

daerah. Minimalitas sarana pembelajaran di banyak sekolah/madrasah 

misalnya diperkuat oleh penelitian Nurrahmah yang secara gamblang 

menghadirkan sisi kelam buruknya fasilitas pendidikan di daerah-daerah 

terpelosok. 

Artinya, secara umum dapat diklasifikasi bahwa pertama, sarana 

dan prasarana sudah cukup memadai untuk lokus perkuliahan DMS Kelas 

Mataram oleh karena seluruh fasilitas pembelajaran yang ada di IAIN 

Mataram adalah sarana dan prasarana bebas akses untuk mahasiswa DMS; 

kedua, sarana dan prasarana untuk lokus perkuliahan di luar Mataram 

dinilai belum cukup untuk meng-cover kebutuhan mahasiswa jenjang 

perguruan tinggi dikarenakan kondisi dan posisi mahasiswa DMS yang 

menumpang pada fasilitas lembaga pendidikan ‗kontrak‘ yang fasilitas 

pembelajarannya belum memadai ditambah lagi hak-haknya sebagai 
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‗mahasiswa tumpangan‘ menyebabkan mereka tidak leluasa memanfaatkan 

fasilitas pembelajaran di lokasi tersebut.  

Beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini bahwa sekalipun 

fasilitas pembelajaran di DMS Pusat cukup lengkap, namun sayangnya 

fasilitas-fasilitas tersebut jarang dimanfaatkan secara maksimal. Dari 

pengamatan yang peneliti lakukan bahwa laboratorium-laboratorium yang 

ada hanya menjadi ‗fasilitas mati‘ yang minus pemanfaatan. Tidak terlihat 

adanya praktek pembelajaran yang menunjukkan adanya interaksi 

edukasional antara dosen dan mahasiswa. Padahal, beberapa mata kuliah 

DMS menuntut pemanfaatan sumber belajar lain sebagai modus operandi 

pengayaan profesionalime para mahasiswa calon guru. Selain itu, daftar 

kunjungan mahasiswa DMS ke perpustakaan IAIN Mataram sangat 

rendah.  

Sementara persoalan yang terkadang muncul di DMS lokal adalah 

ketidakkonsistennya lokus perkuliahan. Dalam arti, lokus perkuliahan 

acapkali berganti dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tunjuk 

misalnya, DMS Bima yang harus berpindah-pindah; MAN 2 Bima-MTs 

Satap-STIT Bima. Tapi perpindahan lokus perkuliahan ini dapat 

dimaklumi berdasarkan pertimbangan fasilitas pembelajaran yang kurang 

memadai, masa kerjasama (baca: kontrak) pemakaian yang tidak 

diperpanjang, ‗rekan‘ atau ‗pihak satuan kelas‘ yang kurang kooperatif, 

dan juga akses menuju ‗kampus‘ yang tidak mudah.  
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g.  Pengelola dan Tenaga Administrasi 

Administrasi pendidikan dalam penelitian ini dimaknai sebagai 

suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia yang ditujukan 

untuk mengoptimalkan (efektif dan efisien) pencapaian tujuan pendidikan 

melalui penataan berbagai sumber daya, manusia, kurikulum dan fasilitas. 

Kegiatan administrasi pendidikan melibatkan banyak pihak; keterlibatan 

yang meliputi fungsi dan tugas masing. Semua unsur yang terlibat 

berkontribusi terhadap peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. 

Terkait dengan domain administrasi, untuk menjalankan Program 

S1 DMS di tiga wilayah provinsi, yakni NTB, NTT, dan Bali, pihak DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram menetapkan komposisi personalia 

pengelola sebagiamana bagan berikut ini:  
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Gambar 4. 35 Bagan Struktur Organisasi Program DMS NTB, NTT, dan BALI 

Dari skema di atas memerlihatkan garis hierarkis kepemimpinan 

DMS (top leader) berada pada level pimpinan lembaga (Rektor IAIN 

Mataram beserta jajarannya serta Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan beserta jajarannya). Rektor berdasarkan hearing and sharing 

rapat pimpinan menetapkan dan memutuskan pelaksana operasional DMS 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek rasionalitas leadership: 

kepangkatan/golongan, senioritas, kapasitas dan kapabilitas, serta 
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berkompeten. Dan di atas semua syarat-syarat normatif di atas, pihak 

Rektor sebagai penanggungjawab Program DMS harus betul-betul manajer 

yang pro-kerja, mobilitas tinggi, dan memiliki kecakapan atau dalam 

bahasa sederhananya the right man on the right place on the right job 

mengingat ruang lingkup kerja (baca: lokus) DMS yang mencakup tiga 

provinsi sekaligus: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.  

Atas dasar prinsip the right man on the right place on the right job, 

Rektor IAIN Mataram mengeluarkan Surat Keputusan Manajer 

Pelaksana/Operasional Program (Ketua dan beserta jajarannya). Prinsip 

pemilihan Ketua Pelaksana DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

berdasarkan prinsip the right man on the right place on the right job, 

terbukti dengan penilaian berkinerja baik berdasarkan supervisi dan 

penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Pusat yang memosisikan DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram sebagai Pelaksana DMS terbaik dari sisi 

Pelaporan Kinerja yang dilakukan tiap peralihan semester. Indikasi lainnya 

adalah SK Perpanjangan Program yang diberikan kepada DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram plus wider mandate yang dialokasikan untuk 

guru-guru RA di mana tidak semua Pelaksana Program DMS dalam 

lingkup kerja Kementerian Agama diberikan priviledge laiknya kepada 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. Penilaian berkinerja baik tidak 

hanya diberikan oleh Pihak Kemenag Pusat, juga diberikan oleh 

mahasiswa DMS sebagai subjek pebelajar yang berhubungan langsung 

Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, baik pada aspek 

administratif maupun aspek proses pembelajaran. 
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Penilaian berkinerja baik dan wider mandate yang dianugerahkan 

kepada Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, secara implisit 

mengapresiasi kemampuan Pengelola dalam meng-cover pekerjaan dan 

beban yang diberikan oleh Kemenag Pusat, juga kemampuan 

mendistribusikan, mendelegasikan pekerjaan, dan menggerakan 

sumberdaya yang ada di bawahnya, baik Pusat (dalam pengertian DMS 

Pusat IAIN Mataram) dan mitra lokal). Dan proses ‗menggerakkan 

sumberdaya‘ ini tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa didukung oleh 

staf (administrasi) yang mampu bekerja cepat dalam mengeksekusi tugas 

dan kebutuhan administratif pembelajaran.  

Dari skema di atas menunjukkan bahwa Pengelola direkrut dari 

unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan LPTK IAIN Mataram 

sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing; Pengelola Lokal 

berdasarkan rekomendasi dari Mapenda Kemenag setempat, dengan 

memenuhi prinsip the right man on the right place on the right job. Prinsip 

kerja dan kinerja ini memungkinkan terbukanya career development bagi 

lompatan karir dosen.  

Career development menjadi sangat dibutuhkan untuk 

menggerakkan semua sub-sistem sehingga termotivasi meningkatkan 

kinerjanya. Setiap individu tahu jelas persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menduduki satu jabatan atau tingkatan tertentu. Bagi individu ada 

satu kepastian sejauh mana kemampuan dan pengetahuannya perlu 

dikembangkan. Setiap individu pun dapat menilai dirinya sendiri pada 

level apa sebenarnya kemampuan dan pengetahuannya. Career 
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development dapat menjadi satu nilai positif ketika pada setiap level di 

dalamnya jelas alat ukurnya. ―Pengendalian posisi‖ dapat menjadi partner 

dalam penerapan career development. Karena dalam pengendalian posisi 

ada aturan untuk kapan dipromosikan, berapa lama di posisi tersebut, 

kapan berhenti, individu tersebut direncanakan untuk posisi apa dan 

sebagainya. Pengendalian posisi ini untuk mengantisipasi jika semua sub-

sistem DMS mempunyai motivasi berprestasi sekaligus mensortir 

dosen/pengelola yang tak mempunyai motivasi berprestasi. 

Konsekuensinya adalah perombakan Pengelola, Panitia Lokal, dan Staf 

Personalia yang tidak pro-kerja. Sekalipun regenerasi kepemimpinan DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram bersifat alamiah untuk memberikan 

kesempatan kepemimpinan bagi yang lain.  

Secara administratif-akademik, pengadministrasian di bidang 

akademik Program S1 DMS adalah:  

1. Menentukan jumlah rombongan belajar (rombel). 

2. Membuka registrasi bagi seluruh calon mahasiswa Program DMS 

yang berasal dari Kabupaten/Kota wilayah NTB, NTT, Bali. 

3. Menyusun kalender akademik Program DMS berdasarkan kalender 

akademik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI. 

4. Melaksanakan kegiatan akademik Program DMS sesuai dengan 

panduan yang berlaku. 

5. Melakukan penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan Program 

DMS di wilayah NTB, NTT, Bali. 
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6. Membuat laporan administrasi akademik pelaksanaan Program DMS 

untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kemenag RI, dilakukan setiap akhir semester. 

7. Mengeluarkan Ijazah bagi mahasiswa Program DMS yang 

dinyatakan lulus menjalani proses perkuliahan. Deskripsi pekerjaan 

administratif telah berjalan maksimal dengan wider mandate serta 

penilaian berkinerja baik sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya.   

Namun kelaikan kepengelolaan DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram bukan berarti tanpa persoalan. Persoalannya adalah kontur dan 

postur keilmuan DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram adalah Pendidikan 

Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida‘iyah, tapi dalam 

jajaran kepengelolaannya tidak pernah memosisikan individu-individu 

yang merupakan representasi dari Jurusan Pendidikan Agama Islam dan 

dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtida‘iyah. Padahal, apabila 

berkaca pada nomenklatur basis keilmuan, maka orang-orang 

berlatarbelakang PAI dan PGMI adalah pilihan paling ideal sebagai Ketua 

Pelaksana DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang dalam prakteknya 

sejauh penelitian ini dilakukan masih diduduki oleh Pengelola Non PAI 

dan PGMI. Tapi latarbelakang keilmuan tidaklah terlalu substantif selama 

proses keterlaksanaan DMS dapat berjalan lancar. 

Selain persoalan di atas, hal lain yang tak terelakan adalah 

komposisi kepengelolaan yang terlalu akomodatif (baca: gemuk)─sampai 

99 orang Pengelola─menyebabkan koordinasi yang lamban dan tidak 

berjalan baik oleh karena dalam prakteknya inisiatif dan intensitas 
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kehadiran di Kantor Pusat yang kurang baik. Padahal, secara normatif 

Pengelola telah menyusun jadwal piket secara bergantian dan telah 

mendisposisi tugas-tugas yang semestinya ditindaklanjuti. Tapi alih-alih 

dilaksanakan, malah terkesan sebagian besar Pengelola mangkir dari 

kewajibannya dengan bertopang pada person-individu tertentu yang 

dianggap menguasai persoalan DMS. Padahal, tidak sedikit Pengelola 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram adalah individu-individu yang 

sebelum diangkat sebagai Pengelola DMS memiliki perspektif yang negatif 

karena tidak diakomodir dalam kepengelolaan DMS. ―Kenapa dia dan 

kenapa bukan saya‖ terkadang menjadi bahan komplain perihal ketak-

terakomodirnya mereka dalam struktur DMS, di luar asumsi DMS sebagai 

proyek basah yang dikelola dan dinikmati oleh segelintir Pengelola Inti. 

Tapi giliran hajatnya terakomodir dalam struktur DMS, alih-alih mau 

kerja, malah menjadi slilit dalam struktur dengan intensitas keterlibatannya 

yang rendah. 

Dalam pada itu, persoalan yang mengganjal kepengelolaan dengan 

mitra lokal (partnership) adalah jalur koordinasi yang kurang maksimal 

karena terkendala oleh lalu-lintas komunikasi seperti pengiriman data-data 

melalui faxmile dan email. Jarak dan ruang komunikasi yang meruang-jauh 

ini menyebabkan peluang terjadinya misunderstanding pun tak terelakan. 

Kasus mispersepsi ini acapkali terjadi di titik-titik DMS (Pulau Sumbawa 

dan Nusa Tenggara Timur) yang lokusnya jauh dari DMS Pusat dan juga 

ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang masih minus.  
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Idealnya, hal tersebut tidak perlu terjadi, terutama jika para 

pengelola menyadari tugas pokok dan fungsinya masing-masing, 

sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Mataram Tahun 2005-2025, pada butir ke-9 tentang Tata 

Kerja Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 

disebutkan dalam poin (a) disebutkan bahwa ―Dalam melaksanakan 

tugasnya, setiap satuan organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Mataram wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing, maupun 

dengan instansi lain di luar IAIN Mataram sesuai dengan tugasnya‖.107  

 

h. Anggaran 

Visi Pendidikan nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. Sesuai dengan visi tersebut, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

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

                                                 
107

 Tim Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, Rencana Strategis, 

Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram Tahun 

2005-2025 (Mataram: IAIN Mataram Press, 2013), h. 61. 



Evaluas i  Program Serti fikasi Pendidikan Islam: Teori  dan Implementas i | 275 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial 

berhak memperoleh pendidikan khusus. Untuk mengejar ketertinggalan 

dunia pendidikan, baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan 

dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana 

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejak UUD 45 mengamanatkan bahwa 

anggaran pendidikan minimal 20% APBN dan 20% APBD, alokasi 

anggaran pendidikan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.  

Politik anggaran ini ini membuka ruang akses kemerataan 

pendidikan bagi siapapun sekaligus memerlihatkan kebijakan Undang-

undang yang pro dunia pendidikan dan peka akan fakta masih rendahnya 

kualitas guru, termasuk di dalamnya dalam lingkup Kemenag, yang 

kebutuhannya akan peningkatan kualitas kompetensi guru. Dalam konteks 

ini, Program DMS merupakan cash program yang sepenuhnya dibiayai 

melalui anggaran DIPA Ditpendis Kemenag RI yang selanjutnya 

didistribusikan ke masing-masing Rayon Pengelola.  
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Pemerolehan besaran anggaran Program DMS berdasarkan pada 

jumlah rombongan belajar sesuai kuota jumlah mahasiswa. Kuota 

anggaran ini dialokasikan untuk: (1) registrasi mahasiswa, (2) biaya tidak 

langsung: BPP, SPP, praktikum, monev, (3) biaya langsung (transportasi 

mahasiswa). 

Semua pemanfaatan alokasi anggaran DMS ini dilaporkan ke 

Dirjen Pendis tiap akhir semester dalam rapat monitoring dan evaluasi. 

Secara garis besar, alur pencairan dan alokasi anggaran DMS dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 36 Alur pembiayaan DMS Pola I:  

Ditpendis Kemenag RI bekerjasama dengan PT Pos

 

Gambar 4. 37 Alur pembiayaan DMS Pola II:  

Ditpendis Kemenag RI dengan Lokus DMS dan Mahasiswa DMS 
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Menurut pengakuan Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram bahwa besaran anggaran dengan keterserapan alokasi anggaran 

tersebut menurut penuturan Pengelola DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram dianggap kurang memadai dan meng-cover kebutuhan Program 

DMS.  

Kekurangan dana penyelenggaraan ini disebabkan penyerapan 

anggaran BPP yang terdiri dari transportasi dosen, biaya sewa dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana, dan biaya operasional di daerah 

penyelenggaraan berbeda-beda. Secara geografis, letak daerah 

penyelenggaraan DMS yang dikelola oleh LPTK IAIN Mataram berada di 

tiga provinsi. Pengelola dan dosen untuk dapat menuju lokasi perkuliahan 

(NTT, dan Bali) harus menggunakan transportasi udara, demikian juga di 

wilayah Pulau Sumbawa-NTB, meski dapat dilalui menggunakan 

transportasi darat, namun waktu tempuhan untuk sampai ke lokasi 

perkuliahan antara 11-13 jam.  

Di tiga wilayah provinsi tersebut, Kupang-NTT menyerap dana 

lebih tinggi, menyusul Denpasar-Bali, dan Pulau Sumbawa-NTB. Untuk 

itulah, pihak Pengelola menjadwalkan keberangkatan dosen LPTK IAIN 

Mataram ke lokasi perkuliahan yang berada di wilayah Kupang-NTT 

hanya dua kali, Denpasar-Bali sebanyak 3 kali, dan 4 kali untuk NTB yang 

berada di kelas Sumbawa, Dompu, Bima. Meskipun jadwal keberangkatan 

hanya 2 kali (Kupang), 3 kali (Bali), 4 kali (Sumbawa, Dompu, Bima-

NTB), jumlah pertemuan tatap muka tetap sesuai standar minimal, yakni 

12 kali tatap muka.  
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Keterbatasan alokasi anggaran inilah yang pada akhirnya 

menimbulkan keluhan-protes semisal honorarium yang dianggap kurang 

signifikan dan sering terlambat, biaya transportasi dan akomodasi 

perjalanan yang minimalis. Kritikan dan atau pandangan minor terkait hal 

yang demikian dapat dimaklumi oleh karena ketidakpahaman banyak 

kalangan perihal alokasi penggunaan anggaran dan petunjuk pelaksanaan 

anggaran yang telah ditetapkan oleh kebijakan pusat yang bersifat sentral. 

Sentralitas kebijakan anggaran inilah yang menyebabkan eksekusi 

anggaran DMS Mataram tak mungkin memuaskan semua pihak. Selain 

persoalan alokasi anggaran yang kurang memadai dari Ditpendis Kemenag 

RI, juga yang menjadi ganjalan selama pengelolaan DMS adalah pada jalur 

pencairan anggaran.  

Pertama, pada Tahun Akademik 2009 – 2011 di mana Ditpendis 

Kemenag RI bekerjasama dengan PT Pos Indonesia mencairkan dana DMS 

selalu di tengah jalan (Juli – Agustus). Padahal, rentang waktu tersebut 

merupakan bulan-bulan perkuliahan aktif sehingga Pengelola terpaksa 

‗menggunakan, tepatnya meminjam‘ dana talangan dari Pihak Lembaga. 

Dalam kacamata dosen dan staf personalia DMS berkonsekuensi pada 

keterlambatan pembayaran honorarium sehingga sedari awal memberikan 

pemakluman kepada dosen beserta jajaran ke bawahnya akan 

keterlambatan pembayaran honorarium.  

Sementara bagi mahasiswa DMS, khususnya mahasiswa DMS 

Pulau Sumbawa dan atau NTT, keluhan yang menyeruak adalah kesulitan 

mereka untuk mencairkan dana transportasi tersebut dikarena prosedur 
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pencairannya harus melalui Kantor Pos Pusat di masing-masing lokus. 

Padahal, jarak lokus perkuliahan dengan tempat bertugas sebagian 

mahasiswa DMS (dalam jabatan) cukup jauh, bahkan sangat jauh: 75 

kilometer untuk mahasiswa untuk Pulau Sumbawa dan 1 – 2 hari perjalan 

kapal laut untuk mahasiswa DMS Lokus NTT. 

Kedua, pada Tahun Akademik 2012 – 2014 di mana Ditpendis 

Kemenag RI langsung mentransfer alokasi anggaran DMS ke DIPA 

masing-masing lokus Pusat DMS di mana yang menjadi persoalannya 

adalah apabila terdapat pos dana di luar DMS yang belum 

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit, maka hal ini akan 

memengaruhi, langsung atau tidak langsung manajemen keuangan DMS 

dikarenakan manajemen keuangan satu pintu untuk semua lembaga 

pendidikan tinggi agama Islam, yang dalam konteks DMS LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram ditransfer ke rekening Rektor IAIN Mataram.  

Selain pada persoalan pencairan dana DMS, hal lain yang sering 

dikeluhkan ada honor yang dianggap kurang laik untuk staf, baik DMS 

Pusat Rayon 10 maupun staf pada mitra lokal karena mereka bekerja 

diangkat berdasarkan penunjukkan Ketua Penyelenggara Program di luar 

SK Rektor. Oleh karena itu, Pengelola harus betul-betul mengetatkan 

penggunaan anggaran untuk membayar honorarium staf Pusat Mataram, 

lokal, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insidentil. Pengelola harus 

menyiasati ketersediaan dana agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan 

tepat guna serta sesuai dengan ketentuan pemanfaatan anggaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemenag Pusat.  
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Dalam pengalokasian anggaran, Kemenag Pusat sebagai Pemegang 

kewenangan anggaran keliru dalam membuat skema anggaran dengan 

mendasarkan pada mapping teritorial Jawa sebagai lokus ukurnya. Padahal, 

dari segi apapun lokus dan tempus di Jawa dengan di daerah, khususnya 

Indonesia Bagian Timur jauh berbeda dari segi apapun. Kekeliruan 

standarisasi Kemenag Pusat ‗jarak tempuhan‘ ke lokasi perkuliahan 

misalnya, jelas kurang tepat untuk Indonesia Bagian Timur. Boleh jadi 

jarak tempuhannya sama, tapi sarana dan akomodasi menuju lokus 

perkuliahan jelas tidak mudah. Tidak heran, mahasiswa DMS harus 

berkorban dengan menyewa penginapan, bahkan menyeberang lautan 1 

atau 2 hari, bahkan menggunakan pesawat terbang untuk menuju lokasi 

perkuliahan. 

Kondisi dan konteks yang demikian terjadi misalnya di Dompu, 

Bima, dan NTT yang sarana transportasinya tidak semudah di Jawa. 

Artinya, dana transportasi yang dianggarkan oleh Kemenag Pusat dengan 

Standar Jarak Tempuhan kurang relavan untuk konteks DMS LPTK Rayon 

10 IAIN Mataram mengingat kondisi riil medannya yang berat, yang 

konsekuensinya adalah mahasiswa DMS untuk lokus-LOKUS tertentu, 

mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyiapkan dana ekstra dari 

kantongnya sendiri dengan berbagai cara seperti mengutang dan 

menggadaikan tanah. Bagi mahasiswa DMS, konsekuensi ini jelas tidak 

ringan mengingat status mereka pada umumnya sebagai guru honorer di 

daerah-daerah terpencil dan terpelosok. Oleh karena itu, kebijakan 

anggaran Kemenag Pusat sebaiknya disisipkan kebijakan-kebijakan yang 
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bersifat pengecualian yang bernegosiasi dengan lokus dan tempus 

perkuliahan.  

 

i. Partisipasi Masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting. 

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban 

untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan 

proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB IV yang di dalamnya 

memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Artinya, pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama tidak bisa dibebankan kesalah satu 

pihak. Pendidikan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam 

penyelenggaraannya akan terjamin keberlangsungan, mutu serta hasil dari 

pada proses belajar mengajar yang diharapkan.  

Partisipasi masyarakat dalam konteks DMS ditandai dengan 

pertama, partisipasi akademik-stukural yang melibatkan seluruh jajaran 

Kemenag, Pusat dan Daerah, mengkomunikasikan Program DMS ke 

sekolah/madrasah. Bagi pihak sekolah dan madrasah diharuskan untuk 

memberikan izin belajar dan dispensasi dari tugas-tugas mengajar bagi 

individu yang akan/sedang menempuh pendidikan di DMS. Partisipasi 

stuktural-akademik ini sangat efektif untuk mengkomunikasikan 

keberadaan Program DMS dalam menjaring mahasiswa calon mahasiswa 

DMS sekaligus ‗meringankan‘ tugas-tugas kependidikan yang seharusnya 
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dilaksanakan oleh para mahasiswa DMS yang 100% adalah mahasiswa 

dalam jabatan sebagai tenaga pendidik di lembaga pendidikan masing-

masing. 

Kedua, partisipasi material di mana lembaga-lembaga pendidikan 

dan atau jajaran di daerah serta mitra lembaga pendidikan tinggi 

‗meminjamkan‘ (dengan sistem kontrak-hak guna pakai) fasilitas-fasilitas 

pembelajaran dan juga memuntuk dimanfaatkan oleh Program Dual Mode 

sehingga Program DMS dapat dilaksanakan tanpa harus menyiapkan 

sarana, prasarana, serta fasilitas pembelajaran lainnya dari nol.  

Ketiga, partisipasi-partisipan di mana masyarakat turut 

berpartisipasi dalam sosialisasi, penjaringan mahasiswa, dan 

pengembangan kemampuan profesionalisme mahasiswa melalui Praktik 

Pengalaman Lapangan-Kuliah Kerja Partisipatif (PPL-KKP) Terpadu, juga 

memberikan tempat sebagai lokasi penelitian (skripsi). Keempat, 

partisipasi evaluatif di mana seluruh stakeholder yang terlibat dalam 

Program DMS melakukan pengendalian dan kontrol terhadap 

penyelenggaraan DMS dengan memberikan umpan balik dan penilaian 

terhadap kinerja DMS. Partisipasi evaluatif ini dapat disampaikan secara 

langsung ke Pengelola DMS yang secara rutin melakukan monev. 

Pelbagai model keterlibatan-bauran Program DMS di atas ternyata 

mendapatkan apresiasi yang tinggi (88%). ini artinya keterjalinan 

kerjasama Pengelola dengan stakeholder berjalan cukup baik dengan 

membludaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi calon 

mahasiswa DMS juga tingginya harapan masyarakat agagr Program DMS 
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dilanjutkan. Data ini juga menyiratkan bahwa Kemenag Lokal sebagai 

perpanjangan tangan dari DMS Pusat telah maksimal memainkan perannya 

sebagai speaker active yang totally speak-out menyampaikan signifikansi 

dari Program DMS bagi peningkatan sumberdaya manusia yang 

compatible dengan dunia kependidikan di mana ekspetasi masyarakat akan 

pendidik yang berkualitas tidak dapat ditepis.  

 

3. Komponen Proses 

a. Administrasi Perkuliahan 

Untuk memuaskan dan membuat kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif 

guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dokumentasi perkuliahan 

menjadi suatu hal yang mutlak. Dalam pelaksanaan perkuliahan selalu, 

kehadiran dosen dan mahasiswa dan rekam proses perkuliahan selalu 

terdokumentasikan dengan baik melalui penandatanganan daftar hadir dan 

jurnal perkuliahan yang secara rutin dilakukan dalam tiap kali pertemuan. 

Pelaksanaan perkuliahan DMS─juga jenis kegiatan pembelajaran 

pada pelbagai jenjang dan tingkatan, memerlukan tenaga dosen yang sesuai 

dan sebaran alokasi waktu yang harus diatur dengan tepat agar tidak 

menggangu kepentingan keilmuan mahasiswa regular serta mahasiswa 

DMS (dalam jabatan). Penjadwalan kuliah dalam konteks DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram adalah masalah penempatan waktu dan ruangan 

pada sejumlah kuliah, dan kegiatan akademik sejenis yang berhubungan 
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dengan kapasitas ruang, waktu yang dibutuhkan, dan toleransi untuk 

ketersediaan dosen. Biasanya, staf DMS berdasarkan disposisi dari 

Pengelola menyusun jadwal secara manual dengan menggunakan tabel 

menggunakan jadwal yang lama dengan perubahan yang diperlukan untuk 

menyesuaikan dengan kesediaan dosen. 

Dalam proses penjadwalan ini, tata-kelola administrasi 

penjadwalan mengacu kapasitas dan kompetensi akademik dosen, 

didasarkan pada satuan kurikulum S-1 PGMI/ PAI DMS yang ditetapkan 

oleh Kemenag Pusat; akomodatif oleh karena Pengelola membuka ruang 

negosiasi (konfimasi kesedian dosen) untuk mengampu mata kuliah. sudah 

mampu memenuhi koridor keilmuan dengan menetapkan dosen pengampu 

mata kuliah berdasarkan kultur keilmuan-profesionalisme; untuk tiap-tiap 

dosen juga telah disiapkan absensi dan jurnal perkuliahan yang harus diisi 

untuk setiap pertemuan; pelaksanaan perkuliahan selalu sesuai dengan 

jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan sekalipun jadwal perkuliahan 

kadang-kadang dalam pelaksanaannya berubah-ubah karena kendala 

tehnis: dana, akomodasi menuju lokasi, dan juga keluangan waktu 

mahasiswa (khususnya mahasiswa DMS NTT); kesalahan dalam 

penjadwalan perkuliahan dikarena keterlambatan Pengelola 

mengkonfirmasi kepada DMS Mitra Lokal tentang pelbagai perubahan 

seperti nama dosen pengampu dan waktu pelaksanaan perkuliah.  

Namun, beberapa kesalahan teknis ini barangkali dapat dimaklumi 

karena luasnya lokus perkuliahan (mencakup tiga provinsi) dan jarak 

tempuhan yang tidak mudah sehingga terjadinya mis-persepsi dan 
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kesalahpahaman menjadi sangat mungkin. Tapi satu persoalan yang mesti 

dilerai dan dicarikan jalan keluarnya adalah bahwa Program DMS ini, pada 

satu sisi adalah amanah Undang-undang Pendidikan, akan tetapi pada sisi 

yang lain merugikan mahasiswa reguler yang ‗terpaksa menjadi korban‘ 

dengan ‗ritual‘ mengajar di luar kota yang harus dilakukan oleh dosen 

(DMS), pada saat yang bersamaan juga berkewajiban untuk memenuhi 

hak-hak mahasiswa reguler di Kampus Induk IAIN Mataram. Karena 

merasa menjadi korban dan dikorbankan demi kepentingan ‗Proyek DMS‘, 

tidak heran kemudian riak-riak kecil berbentuk demo-mahasiswa 

dikarenakan program akselerasi pendidikan ini mereduksi hak-hak mereka 

sebagai mahasiswa reguler IAIN Mataram. 

 

b. Kegiatan Pembelajaran 

Model belajar dan pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi 

tidaklah sama dengan model pembelajaran di tingkat sekolah, dalam 

berbagai level, yang menekankan pada teacher centered di mana pendidik 

menjadi satu-satunya sumber belajar dan pengetahuan. Demikian hanlnya 

juga dengan model perkuliahan konvensional yang yang berbasis pada isi 

(content based) sehingga praktek pembelajarannya berorientasi pada buku 

teks (textbook-oriented) yang dalam implementasinya amat tergantung 

pada guru/dosen (teacher-centered). Namun seiring dengan tuntutan zaman 

dan perubahan kurikulum sehingga menggeser paradigma belajar dan 

pembelajaran di mana dosen memberi bimbingan seperlunya pada siswa 

yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran (active learning). Aktivisme 
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pembelajaran yang demikian dalam konteks pendidikan tinggi didasarkan 

pada asumsi bahwa lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, 

telah memiliki tingkat kemandirian belajar yang lebih besar, sedang gaya 

belajar mahasiswanya pun berbeda dengan jenjang di bawahnya. 

Mahasiswa didorong untuk membangun sendiri pengetahuannya yang 

dalam hal ini peran utama dosen adalah sebagai fasilitator.  

Demikian halnya dengan mahasiswa DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram yang diharapkan sepenuhnya kreatif mengakses secara mandiri 

pelbagai materi, juga pendalaman yang sifatnya independen. Epistemologi 

active learning dalam prakteknya idealnya sangat memungkinkan bagi 

mahasiswa (dalam jabatan) mengingat posisi dan kapasitas mereka adalah 

pendidik di pelbagai jenjang pendidikan sekolah/madrasah. Juga secara 

filosofi, Program DMS mengandaikan dual mode, model ganda, sebagai 

basis pengetahuan bagi mahasiswa DMS di mana bagi mahasiswa DMS, 

sebagaimana dipaparkan sebelumnya, telah difasilitasi dengan Modul serta 

Hand Out untuk semua mata kuliah. Dengan harapan, mahasiswa lebih 

kreatif dan agresif memerkaya pengetahuan secara mandiri sehingga 

perkuliahan lebih dimaknai sebagai proses klarifikasi, konfirmasi, dan 

enrichment terhadap materi-materi perkuliahan.  

Namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan; 

perkuliahan masih dimaknai sebagai alih informasi materi di kelas, 

mendengarkan ceramah, dan mencatat bahan kuliah dari dosen sehingga 

proses perkuliahan (pembelajaran) hanya modus untuk menggugurkan 

syarat dan rukun perkuliahan: setor muka (absensi kehadiran) dengan 
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harapan mendapatkan nilai yang bagus serta indeks prestasi yang bagus 

juga. Mahasiswa DMS tidak maksimal memanfaatkan sumber belajar lain 

(luar dosen pengampu mata kuliah), buku-buku yang disediakan oleh 

perpustakaan dan atau membeli buku (pendalaman) materi kuliah di luar 

modul/hand out yang disediakan oleh Pengelola, laboraturium-

laboratorium, apalagi memanfaatkan sumber belajar berbasis softward, 

rupanya masih jauh panggang dari api. Mahasiswa masih terkesan 

memosisikan dosen sebagai sumber utama (primer resourses of 

knowledge) sehingga konsekuensinya adalah dosen harus menyediakan 

aneka sumber belajar lainnya demi alih pengetahuan yang maksimal.  

Dosen, sebagaimana diakui oleh mahasiswa DMS, berkompeten, 

dan dinilai cakap sehingga equivalent dengan usaha Pengelola yang selalu 

berusaha untuk melayani mahasiswa DMS dengan menyediakan dosen 

yang compatible antara mata kuliah dengan background keilmuan dosen 

pengampu. Dosen dengan segala kapasitasnya, mendesain sedemikian rupa 

proses perkuliahan dalam pelbagai metode yang ‗idealnya‘ mahasiswa 

berpartisipasi menggali sendiri pengetahuannya sehingga menghasilkan 

produk pengetahuan yang bermakna dan substantif. Artinya, praktek 

partisipasi mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya-jawab, eksperimentasi, 

discovery, pendalaman materi atau bentuk-bentuk penugasan mandiri 

seperti menyusun makalah, resume dan resensi buku, terjemah, analisis, 

dan lainnya, tapi pelbagai model ini tidak maksimal sebagai modus 

pengayaan mandiri pengetahuan sehingga dosen tetap sebagai soko 

pengetahuan utama.  
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Rendahnya kualitas proses ini misalnya ditandai sebaran angket 

penilaian dosen yang rerata kecakapan mahasiswa DMS menengah ke 

bawah. Kekurangan-maksimalan proses ini dilatari beragam kenyataan 

seperti: 

1. Kesibukan para mahasiswa DMS dengan tugas-tugas kependidikan 

mereka di tempat mereka bertugas: mengajar dan kewajiban 

kependidikan lainnya. 

2. Usia mahasiswa DMS yang tidak lagi muda sehingga motivasi 

internal untuk memerkaya pengetahuan cukup rendah. 

3. Fasilitas dan sumber belajar yang minim dan apa adanya, 

khususnya di daerah-daerah (Pulau Sumbawa dan NTT). 

4. Penguasaan atas teknologi pembelajaran yang rendah seperti 

internet dan diperparah lagi dengan jaringan teknologi yang susah. 

5. Sumber belajar lain seperti perpustakaan dan juga toko buku yang 

susah di daerah-daerah. 

6. Penguasaan kosa-kata yang minim sehingga menyulitkan 

mahasiswa dalam memahami pengetahuan yang terbarukan.  

Berbagai kendala ini pun pada akhirnya ditutupi dengan 

‗pemakluman demi pemakluman‘ yang luarbiasa dari Pengelola dan Dosen 

Pengampu Mata kuliah. 

Maksimalisasi perkuliahan menjadi semakin tidak ideal manakala 

‗model perkuliahan‘nya yang di luar-kebiasaan. ‗Kasus kuliah yang di 

luar-kebiasaan‘ dan ‗tidak wajar‘ ini berbentuk ‗model rapelan‘ untuk 

lokus perkuliahan di banyak titik: Pulau Sumbawa, NTT, Bali, Lombok 
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Timur, dan Lombok Tengah. Secara teori, jumlah-kali pertemuan adalah 

12 kali untuk semua mata kuliah dan beban inipun dituntaskan oleh 

masing-masing dosen pengampu. Namun dalam prakteknya, ketuntasan 12 

kali pertemuan-perkuliahan ini dalam rentang waktu yang terbatas oleh 

karena keterbatasan alokasi anggaran untuk akomodasi di mana durasi 

perkuliahan disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliahnya (untuk 1 SKS 

dilaksanakan selama 45 menit).  

Skema dan model tatap-muka ini tidak hanya menyulitkan 

mahasiswa menyerap materi perkuliahan yang ‗terkadang‘ harus mengikuti 

perkuliahan dari pagi sampai sore dengan mata kuliah yang berbeda, tapi 

juga dosen pengampu mata kuliah yang ‗dipaksa‘ oleh keadaan untuk 

menuntaskan materi sesuai perencanaan dan jadwal yang ada.  

Sebenarnya, rendahnya kualitas proses ini seharusnya tidak terjadi 

oleh karena dalam prakteknya, untuk semua mahasiswa Program DMS 

difasilitas dengan modul sebagai bahan belajar mandiri atau modul 

perkuliahan yang didistribusikan secara gratis.  

Mengajar di DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram dengan lokus 

dan tempus perkuliahan yang meruang-ruang jauh memang tak mudah. 

Pengelola, dosen, dan mahasiswa harus berjuang mengalahkan medan yang 

tak berat; mahasiswa dan juga dosen yang pernah mengalami kecelakaan, 

bahkan salah seorang mahasiswa DMS Rayon Bima meninggal dunia 

karena tabrakan. Kegiatan pembelajaran dan monev yang di luar Pulau 

Lombok harus tunduk pada kemauan alam seperti cuaca di laut, darat, dan 

udara yang kurang bersahabat. Bahkan, Pengelola terpaksa menginap di 
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Pelabuhan Sumbawa 2 hari dikarenakan cuaca laut yang tak 

memungkinkan penyebrangan. Ruang tempuhan yang berat dan negosiasi 

kosmologis ini menjadikan Program Dual Modes System sering di-pleset-

kan dengan Program Duel Maut karena dalam situasi tertentu harus 

mengalah pada kehendak alam adalah sebuah keharusan. Karena melawan 

kemauan alam berkonsekuensi Nasib Tidak Tentu (NTT) dan Nanti Tuhan 

Tendang (NTB). Guyonan dan akronim seperti ini adalah cara menghibur 

diri para staf, dosen, dan pengelola di tengah beratnya medan DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram.  

 

c. Penilaian Pembelajaran 

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang disengaja atas 

input untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang 

ditetapkan. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan harus dievaluasi 

hasilnya untuk melihat apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran adalah melalui evaluasi.  

Evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau 

kemajuan hasil pendidikan dan diketahui hasilnya karena dapat menjadi 

salah satu patokan bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses 

pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik.  

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

Ayat 21 dijelaskan bahwa bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan 
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pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pendidikan. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk 

menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf 

kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar pebelajar, serta 

keefektifan interaksi edukasi antara pebelajar dengan pembelajar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, DMS LPTK 

Rayon IAIN Mataram menyerahkan sepenuhnya mekanisme evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan corak keilmuan masing-masing mata kuliah. 

Dan dari data dokumentasi dan wawancara dengan dosen DMS 

menunjukkan bahwa parameter penilaian atas mahasiswa adalah: 

1. Kehadiran di kelas tatap muka, (presence). Penilaian seperti ini 

terutama ditujukan untuk memperbaiki modul dan program 

perkuliahan, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk 

tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan 

pemberian nilai bagi para mahasiswa. 

2. Performa atau kinerja (performance test) selama proses perkuliahan 

seperti keaktifan merepons perkuliahan dan atau pembelajaran. 

3. Nilai tugas mandiri (individu maupun kelompok) seperti resume 

atau resensi, terjemah (portofolio), hasil karya (produk), penugasan 

(proyek), dan tes tertulis (makalah). 
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4. Nilai presentasi tugas dan penguasaan atas materi yang ditugaskan 

seperti resume atau resensi, terjemah (portofolio), hasil karya 

(produk), penugasan (proyek), dan tes tertulis (makalah). 

5. Nilai Ujian Tengah Semester di mana soalnya diambil dari materi 

yang telah disampaikan pada paroh pertama semester tersebut. 

6. Nilai Ujian Akhir Semester untuk mengukur tingkat ketuntasan 

belajar (mastery learning) dan kemampuan dasar yang dicapai 

mahasiswa dalam mata kuliah.  

Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil 

akumulatif dari semua komponen di atas. Bilamana ternyata 

kemampuannya kurang, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan 

mengambil mata kuliah tersebut pada semester berikutnya dalam program 

perbaikan (remedial).  

Di luar model penilaian yang sifatnya normatif ini, para dosen juga 

tidak terlalu kaku dalam memberikan penilaian karena aspek proses 

berbentuk intensitas kehadiran mahasiswa yang tinggi dengan melewati 

hutan rimba, jalan setapak, menyeberang lautan lepas, dan menaklukan 

phobia ketinggian (naik pesawat untuk mahasiswa NTT), menjadi credit 

point tersendiri dalam skema penilaian dosen. Tidak aneh apabila 

kemudian penilaian normatif-otentik tidak sepenuhnya dapat 

diimplementasikan oleh para dosen dengan dalih proses pembelajaran yang 

tak lazim dan apresiasi atas jihad intelektual yang dilakukan oleh para 

mahasiswa senior-sepuh tersebut.  
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Kelonggaran penilaian ini juga dilatari oleh bahasa ―proyek‖ yang 

disematkan pada DMS yang mengindikasikan adanya ―perlakuan khusus‖ 

dalam bentuk affirmative action yang disertai oleh limitasi waktu yang 

berkonsekuensi bagi Pengelola DMS juga mahasiswa apabila tempuhan 

pendidikan tidak dapat diselesaikan pada rentang waktu yang ditentukan 

oleh Proyek DMS. ‗Rezim perlakuan khusus‘ dan ‗rezim waktu‘ menjadi 

jebakan bagi dosen pengampu mata kuliah dan Pengelola untuk 

menelorkan kebijakan-kebijakan yang longgar bagi mahasiswa DMS 

LPTK Rayon 10 IAIN Mataram.  

Dengan sendirinya, kebijakan ini menganulir bentuk penilaian 

otentik laiknya dalam kelaziman proses pembelajaran di pelbagai jenjang 

pendidikan. Affirmative policies terpaksa ditempuh, sebagaimana 

dikemukakan sebelumnya, memiliki konsekuensi berat bagi Pengelola 

apabila tidak ditempuh, yaitu pengalihan tanggungjawab pembiayaan 

kepada Lembaga IAIN Mataram untuk mendanai proses kegiatan 

pembelajaran yang di-share dengan mahasiswa DMS. Konsekuensi ‗dosa‘ 

kebijakan afirmatif inilah yang ingin dihindari oleh Pengelola sehingga 

format penilaian pun menjadi sedikit ‗abnormal‘.  

Maka dari itu, Kemenag Pusat sejatinya harus merumuskan format 

penilaian yang ‗berbeda‘ sebagai konsekuensi logis dari ‗pola kegiatan 

pembelajaran yang berbeda‘ ini agar tidak terjadi kegamangan pada tataran 

eksekusi penilaian.  
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d. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dalam konteks penelitian ini dimaknai 

sebagai kegiatan pengumpulan data tentang suatu kegiatan sebagai bahan 

untuk melaksanakan penilaian; proses membandingkan keadaan kuantitatif 

atau kualitatif suatu objek dengan kriteria tertentu untuk yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Kegiatan supervisi (dalam konteks pendidikan) 

dilaksanakan melalui berbagai proses pemecahan masalah pembelajaran 

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar 

mengajar. Oleh karenanya, ciri utama supervisi pendidikan adalah 

perubahan, dalam artian peningkatan ke arah efektivitas dan efisiensi 

proses belajar mengajar secara terus menerus.  

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara 

dengan pengelola DMS, pengawasan atau monitoring dan evaluasi 

(selanjutnya ditulis monev) dalam penyelenggaraan program DMS LPTK 

Rayon 10 IAIN Mataram dapat dikelompokkan berdasarkan tim 

pelaksananya, yaitu:  

1. Monev internal; yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara DMS di 

wilayah NTB, NTT, dan Bali yang terdiri dari unsur pimpinan IAIN 

Mataram (Rektor, Kepala Biro AUAK, Dekan FITK) bersama Kabid 

Mapenda, dan Pengelola Inti DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Prakteknya, Tim Pengawas secara langsung turun ke lokus-lokus 

perkuliahan untuk memeriksa dan mengecek secara langsung 

pelaksanaan administratif dan akademik seperti tes seleksi masuk, 

proses perkuliahan, praktikum, hingga ujian skripsi. Monev internal 
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ini dilakukan secara rutin 2 (dua) kali tiap semester, yakni waktu 

awal perkuliahan dan di akhir perkuliahan.  

2. Monev eksternal, yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi 

Islam (Diktis) bersama Tim Task Force DMS Pusat untuk 

mengontrol penyelenggaraan DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Pelaksanaan monev eksternal dilakukan sekali tiap tahun akademik 

di akhir tahun akademik. Monev rutin dilakukan 2 kali tiap semester 

oleh pihak internal pengelola LPTK bersama Mapenda, sementara 

dari tim DMS Pusat melakukan monev 1 kali tiap akhir tahun 

akademik.  

Secara umum dapat dikemukakan bahwa rangkaian kegiataan 

monev, internal maupun eksternal ini, dilakukan untuk memantau 

kelancaran proses perkuliahan: ketepatan penjadwalan, sumber daya atau 

kualifikasi dosen pengampu mata kuliah, kegiatan belajar-mengajar, 

modul, sarana dan fasilitas belajar, administrasi perkuliahan, kegiatan 

pengembangan Program DMS (pelatihan, workshop, seminar, dan lain-

lain), upaya pengembangan dan implementasi pembelajaran mandiri, 

kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan perkuliahan DMS. Tim monev 

melakukan crossceck kesiapan tugas masing-masing sistem pengelolaan, 

penertiban adminstarasi akademik, seperti: daftar hadir, jurnal perkuliahan, 

SAP, KRS, KST, KHS; penertiban adminstarasi keuangan seperti 

pembayaran honorarium, dan lain-lain.  

Dengan monev, keterlaksanaan maupun hambatan-hambatan 

perkuliahan dapat diketahui; dosen dan mahasiswa yang jarang masuk atau 
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belum pernah mengikuti perkuliahan diketahui, distribusi modul terlaksana 

dengan baik atau tidak, kualitas modul memenuhi harapan dan tidaknya 

dapat diketahui.  

Temuan, catatan, dan dokumentasi yang ditemukan selama monev 

menjadi bahan evaluasi dan refleksi Pengelola DMS dengan memberikan 

teguran lisan dan tulisan kepada semua pihak, termasuk dosen misalkan 

kalau dia terbukti tidak menjalankan tugas secara maksimal. Bahkan tidak 

jarang Pengelola DMS men-drop-out-kan mahasiswa yang tidak acuh 

dengan aturan-aturan normatif perkuliahan DMS, mengalihkan 

tanggungjawab dan wewenang pelaksanaan operasional DMS kepada 

orang yang pro-kerja dan mau-kerja. Sehingga, tidak heran kemudian 

terjadi perubahan tata-kelola operasional DMS karena Pengelola, baik 

Penanggungjawab Operasional Lokal dan Mitra Lokal, yang dianggap 

tidak cakap dan tidak berkompeten; dosen diberi hukuman moral berupa 

ketakterpakainya lagi sebagai dosen DMS.  

Prosedur tindak-lanjut hasil temuan monev, jika terkait dengan 

pengelola, laporan itu disampaikan kepada Rektor, hasil komunikasi 

Rektor dengan Dekan disampaikan lagi kepada Pengelola DMS. Monev 

DMS ini berimplikasi pada peningkatan kinerja Dosen─ termotivasi 

mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif, lebih intens mengisi 

perkuliahan; Pengelola─mengoptimalkan pelayanan administrasi 

akademik, administrasi keuangan, dan pengupayaan fasilitas perkuliahan 

yang memadai, termasuk bahan belajar mandiri; bagi mahasiswa merasa 
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jauh lebih diperhatikan dan termotivasi dengan pelbagai bentuk perhatian 

yang ditunjukkan selama monev tersebut berlangsung.  

Dari penjelasan di atas, Monev, baik internal dan eksternal, 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau 

memantau proses perkembangan pelaksanaan Program DMS di mana 

fokus monev-nya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

pelaksanaan Program DMS, bukan pada hasilnya. Lebih spesifiknya, fokus 

monev tersebut terletak pada komponen proses pelaksanaan program, baik 

menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, 

pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar 

Program DMS di beberapa lokus perkuliahan.  

Oleh karenanya, Monev DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

bertujuan untuk melakukan cross-check: pertama, standar pelaksanaan; 

kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, 

dan ketiga, mengetahui kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan 

standar dan rencana pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu 

sendiri. 

Sekalipun monev telah dilakukan secara rutin, tapi produk dari 

monev ini tidak sepenuhnya dapat terealisir. Misalnya keluhan mahasiswa 

tentang minimnya alokasi anggaran transportasi mahasiswa, rendahnya 

honorarium untuk staf dan personalia DMS Lokal karena terbentur oleh 

minimnya alokasi anggaran dari Kemenag Pusat. Sehingga, Tim Monev 

harus beralibi bahwa saran dan masukan akan ditampung dan akan 

disampaikan ke Kemenag Pusat yang faktanya sampai penelitian ini 
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dilakukan belum ada perubahan perihal alokasi anggaran transportasi dan 

honorarium staf tersebut.  

 

4. Komponen Produk  

Belajar sebagai lokus dan modus operandi perubahan: kognitif, 

afeksi, dan psikomotorik warga belajar harus ditandai dengan parameter-

parameter yang measureable (terukur) untuk menunjukkan adanya 

perubahan pada warga belajar. Keterukuran yang terdeviasikan dalam 

bentuk penilaian berbentuk prestasi menjadi signifier (penanda) 

kerberhasilan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam konteks DMS, indikasi perubahan, dalam bentuk capaian-

capaian mahasiswa DMS ditandai oleh beberapa indikasi; pertama, tingkat 

kelulusan mata kuliah tempuhan. Dengan acuan data-data dokumentasi 

memerlihatkan bahwa angka kelulusan mahasiswa DMS pada setiap mata 

kuliah tempuhan hampir mencapai 100% pada tiap semester. Ini ditandai 

dengan ketiadaan mahasiswa DMS yang mengulang mata kuliah tempuhan 

di setiap semester. Kedua, Ketiga, capaian pada dimensi praxis. 

Pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang perkuliahan mampu 

mereka praktikkan di lingkungan belajar yang sesungguhnya. Berdasarkan 

data dokumentasi, praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dipadukan 

dengan kegiatan kuliah kerja partisipatif yang disebut PPL-KKP Terpadu, 

100% mahasiswa lulus dengan nilai yang memuaskan.  

Capaian-capaian ini ditunjang oleh latar belakang profesi 

mahasiswa DMS sebagai guru di tempat tugasnya masing-masing, sudah 
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terbiasa membelajarkan siswa, sudah terbiasa menghadapi aneka karakter 

peserta didik di kelas, demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemampuan mahasiswa DMS untuk mengkomunikasikan gagasan 

membuat rencana tindakan (RPP) yang akan dilaksanakan dalam 

praktikum dinyatakan Cukup Baik oleh 52,17% responden. Kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan proses pembelajaran sesuai RPP juga 

dinyatakan Cukup Baik oleh 54,35% responden. Dan, dinyatakan 

memenuhi standar kriteria kelulusan PPL-KKP Terpadu oleh 43,48% 

responden dengan kualifikasi Baik. Selain itu, kemampuan mahasiswa 

DMS dalam kegiatan baca tulis al-Qur‘an dinyatakan 100% lulus, 

meskipun masih terdapat 8 orang mahasiswa ( ± 1% ) yang belum lancar. 

Ketiga, capaian wisuda dan IPK mahasiswa. Program DMS 

Program DMS sejak kouta tahun pertama hingga penelitian ini dilakukan, 

di LPTK IAIN Mataram telah mencetak 758 sarjana (S1) jurusan 

PGMI/PAI. Dua tahun setelah program ini berjalan, yakni pada semester 

Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, LPTK IAIN Mataram mewisuda 20 

sarjana program DMS dengan rerata IPK 2,99; IPK terendah 2,65, dan IPK 

tertinggi 3,47 yang diraih oleh Jalaluddin (NIM. 15.1.09.11.0.018); 

sejumlah 11 orang sarjana meraih perdikat wisuda Amat Baik, dan 9 orang 

sarjana dengan predikat Baik. Pada Semester Genap Tahun 2011 LPTK 

IAIN Mataram mewisuda 293 sarjana program DMS dengan rerata IPK 

3,01, IPK terendah 2,19, dan IPK tertinggi 3,47 yang diraih oleh Marwati 

dengan NIM 15.1.09.11.0.485, sejumlah 167 orang sarjana meraih perdikat 

wisuda Amat Baik, dan 120 orang sarjana dengan predikat Baik. 
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Pada Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013, LPTK IAIN 

Mataram mewisuda 140 sarjana program DMS dengan rerata IPK 3,13; 

IPK terendah 2,63, dan IPK tertinggi 3,56 yang diraih oleh Mustain (NIM. 

15.1.12.11.0.058); sejumlah 5 orang wisudawan meraih predikat 

Cumelaude, 101 wisudawan meraih predikat Amat Baik, dan 34 

wisudawan dengan predikat Baik. Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 

2013/2014 LPTK IAIN Mataram mewisuda 242 sarjana program DMS 

dengan rerata IPK 3,13; IPK terendah 2,80, dan IPK tertinggi 3,43 yang 

diraih oleh Rusmin Nuriadin (NIM. 15.1.12.11.0.058); terdapat 211 

wisudawan meraih perdikat Amat Baik, dan 31 wisudawan dengan 

predikat Baik. Dan pada Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014 

LPTK IAIN Mataram mewisuda 63 sarjana program DMS dengan rerata 

IPK 3,10; IPK terendah 2,89, dan IPK tertinggi 3,37 yang diraih oleh 

Mustajab (NIM. 15.1.12.11.0.070); terdapat 60 wisudawan meraih predikat 

Amat Baik, dan 3 wisudawan dengan predikat Baik. 

 

Gambar 4. 38 Capaian Prestasi Mahasiswa DMS 

Berdasarkan pada data-data kualitatif di atas dapat ditarik 

kesimpulan secara umum bahwa capaian-capain prestasi belajar mahasiswa 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram dapat dikatakan berhasil. Namun 

Tingkat Kelulusan Matakuliah 
per semester 100% 

PPL-KKP lulus 100% 

Wisuda 779 (93,07%) dari 803 
mahasiswa dengan rerata IPK 3.08 

Variabel Capaian Prestasi 
Mahasiswa DMS 
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demikian, sampai penelitian ini dilakukan DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram dari total keseluruhan input mahasiswa yang berjumlah 837 

orang mahasiswa masih tersisa 75 orang mahasiswa dan sedang 

menyelesaikan skripsi.  

Penulis melihat bahwa ketuntasan mahasiswa dengan Indeks 

Prestasi Komulatif yang relatif bagus bukan an sich faktor kecerdasan 

mahasiswa, melainkan konsekuensi dari affirmative action penilaian dalam 

proses pembelajaran. Juga konsekuensi logis makna bahasa ‗proyek‘ yang 

menuntut mahasiswa DMS ‗harus‘ menyelesaikan perkuliahan dengan 

tenggang waktu tertentu. Tapi affirmative action dan konsekuensi logis 

dari ‗proyek‘ ini dapat ditolerir kalau pembelajaran dipahami dalam 

konteks on going process sepanjang hayat (long life education). Artinya, 

kredibilitas kesarjanaan itu akan teruji kredibilitasnya dalam domain 

aksestabilitas dan akseptabilitas mahasiswa di luaran lembaga: sejauhmana 

alumni DMS ini, punya nilai dan makna bagi dirinya, lembaga, dan sosio 

di mana dia berada. 

 

5. Komponen Outcome 

Pendidikan sebagai lokus persemaian capacity building pebelajar 

harus mampu memberikan quality assurance bagi pembelajar, lembaga, 

dan juga masyarakat bahwa output-nya mampu memberikan warna secara 

kreatif. Celupan warna ini memiliki muatan pembeda pra dan paska 

seorang individu menempuh pendidikan, baik formal dan informal. Inilah 
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lokus sejati di mana output suatu lembaga pendidikan menampilkan postur 

yang berbeda pra dan paska pendidikan itu ditempuh. 

Dari data dokumentasi dan wawancara secara random dengan 

mahasiswa, lembaga, dan pengakuan masyarakat bahwa Program DMS ini 

berhasil menciptakan ‗nilai beda‘ bagi alumninya. Para sarjana yang 

tersebar di 3 provinsi berbeda tersebut yang telah dididik melalui program 

DMS (DMS) secara umum memiliki kompetensi yang dapat diandalkan, 

baik secara formal maupun secara sosial. 

Secara formal, ditandai dengan peningkatan kemampuan akademis 

output mahasiswa DMS dalam bentuk penyusunan RPP, kompetensi 

mengajar dengan menggunakan instrumen PLPG, penyusunan instrumen 

pembelajaran lainnya, dan capaian kelulusan output DMS sebanyak 175 

orang berdasarkan data-data guru lulus sertifikasi LPTK IAIN Mataram 

tahun 2013-2014. Meskipun di sini perlu mendapat catatan khusus, bahwa 

mayoritas guru alumni DMS yang mengikuti PLPG dan lulus sertifikasi, 

mayoritas memiliki kemampuan menengah/sedang, terutama dalam 

penyusunan RPP dan praktik mengajar secara profesional.  

Selain itu, career development alumni DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram juga mengalami lompatan yang signifikan dengan achievement 

berupa promosi jabatan seperti menjadi pengawas, wakil kepala sekolah, 

wali kelas, mengelola dana BOS, dan diprioritaskan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan kurikulum. Bagi lembaga, di mana 

out put DMS mengabdi, menjadi credit point tersendiri bagi 
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pengakreditasian suatu lembaga pendidikan di mana tenaga pengajar 

bagian dari item penilaian.  

 

Gambar 4. 39 Progress Report Keterserapan Alumni DMS Secara Formal 

Ini artinya akseptabilitas seorang guru, yang dalam hal ini adalah 

alumni DMS naik kelas tingkat keterserapannya di masyarakat. Tidak 

dapat dinafikan bahwa status sarjana pada sebagian masyarakat menjadi 

faktor penentu kemungkinan keterpilihannya dalam pelbagai kegiatan 

kependidikan sekaligus kemasyarakatan. Sekalipun juga harus diakui 

bahwa akseptabilitas tersebut tidak bisa diklaim sepenuhnya produk DMS, 

tapi setidaknya Program ini memiliki andil, kecil atau besar, bagi 

akselerasi dan progresivitas alumninya.  

 

G. Keterbatasan Kajian 

Dalam kajian ini, terdapat beberapa faktor yang sulit untuk 

dievaluasi, sehingga masih terdapat keterbatasan, di antaranya adalah: 

Kompetensi membuat RPP (Lulus PLPG) 

Kompetensi Mengajar secara 

Profesional 
(Lulus PLPG) 

Promosi Jabatan: Kepala madrasah, 

wakil kepala madrasah, dan Wali Kelas 

Formal 
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1. Hasil kajian tersebut tidak bisa digeneralisasikan sebagai 

gambaran utuh tentang pelaksanaan Program peningkatan 

kualifikasi S1 melalui DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, 

karena kajian ini hanya fokus pada Jenjang Program S1 nya saja. 

Di lain sisi, ada Program S1 ke-2 melalui DMS yang mulai 

dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2013 bagi guru-guru 

madrasah yang sudah menempuh S1 dan lulus PLPG sebelumnya, 

namun ijazah S1nya mismatch dengan sertifikat PLPG-nya. 

2. Kedalaman fokus kajian ini tidak bisa tercapai secara maksimal 

mengingat kajian ini dilaksanakan hanya dalam waktu 8 bulan 

saja, meski penulis termasuk salah satu tenaga pengajar dalam 

Program DMS tersebut. Padahal untuk melakukan evaluasi 

menyeluruh dan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas 

yang tinggi, tentu sangat diperlukan waktu yang cukup lama di 

lapangan di tiga provinsi berbeda, yaitu provinsi NTB, NTT, dan 

Bali. 

3. Keterbatasan kajian ini juga terletak pada minimnya literatur 

terkait dengan Program peningkatan kualifikasi S1 melalui DMS 

di seluruh Indonesia, terutama di PTAIN di bawah naungan 

Kementerian Agama RI. Salah satu faktor yang dapat dimaklumi 

bahwa program ini baru dalam tahap perkembangan, terutama 

setelah menjadi policy dan dilaunching DIKTIS Kemenag RI sejak 

tahun 2009. 
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Bab V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap evaluasi program 

peningkatan kualifikasi S1 melalui Dual Mode System (DMS) Kementerian 

Agama Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, dan Bali, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Context (Konteks) 

Hasil evaluasi program peningkatan kualifikasi S1 melalui DMS 

untuk aspek context (konteks) di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang 

meliputi komponen legalitas penyelenggaraan dan keberadaan Program 

DMS LPTK Rayon 10 IAIN Mataram menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan komponen context tersebut sudah memiliki (a) landasan 

penyelenggaraan formal-yuridis yang jelas serta memerlihatkan (b) adanya 

kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap program. Atas dasar itu, yang 

perlu ditingkatkan adalah akses pemberian kesempatan pendidikan yang 

merata dan seluasnya kepada guru-guru madrasah yang masih belum 

berkualifikasi S1 di Provinsi NTB, NTT, dan Bali. 
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2. Input (Masukan) 

Hasil evaluasi aspek input program DMS secara keseluruhan telah 

berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti: 

(a) rekrutmen mahasiswa DMS melalui proses dan lulus seleksi (b) Dosen 

mengajar sesuai dengan disiplin ilmu dan sudah berkualifikasi pendidikan 

S2, meskipun ada diantaranya masih S1, namun tetap team teaching, (c) 

kurikulum sudah fungsional dan komposisinya memenuhi kebutuhan, (d) 

tersedianya perangkat pembelajaran silabus/SAP, (e) modul perkuliahan 

didistribusikan secara gratis dan relevan degan materi perkuliahan 

meskipun ada keluhan sebagian modul pada aspek tampilan fisik kurang 

menarik, (f) pengelola dan tenaga administrasi diangkat/ditetapkan 

berdasarkan SK Rektor dengan mempertimbangkan pemerataan dan 

pemberdayaan, (g) anggaran terdistribusi dengan baik tiap mahasiswa tiga 

juta per semester, dan (h) kepala madrasah ikut terlibat dalam mendukung 

program. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana sifatnya kasuistik 

banyak dikeluhkan, seperti tidak ada perpustakaan dan laboratorium bagi 

mahasiswa yang berada di Pulau Sumbawa-NTB, Kupang-NTT, dan Bali. 

 

3. Proccess (Proses) 

Hasil evaluasi program DMS pada komponen proccess 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen proccess tersebut telah 

berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti 

komponen (a) tersedianya dokumentasi perkuliahan seperti daftar hadir, 

jurnal perkuliahan pada setiap perkuliahan, (b) proses pembelajaran 
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berlangsung secara interaktif, menggunakan strategi, metode bervariatif, 

dan tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen mencapai 12 kali tatap muka, 

(c) penilaian pembelajaran tidak saja melalui tes, ujian semester tetapi juga 

dinilai dari proses, (d) monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dua 

kali pada tiap semester. Namun, ada dua aspek yang dinilai kurang pada 

komponen proses, yakni (a) penjadwalan (timing) perkuliahan tidak tepat 

waktu, dalam arti sering berubah karena kondisi geografis, cuaca (kasus di 

NTT), dan (b) sistem pembelajaran dengan mekanisme ‗rapelan‘.  

 

4. Product (Produk) 

Hasil evaluasi program terhadap aspek product yang meliputi hasil 

belajar/ prestasi mahasiswa DMS menunjukkan hasil bahwa secara 

keseluruhan komponen product tersebut telah memenuhi standar 

penyelenggaraan program DMS, yakni: (a) mahasiswa lulus mata kuliah 

tempuhan tiap semester mencapai 100% dengan IPK rata-rata di atas 2,75, 

(b) lulus 100% pada kegiatan praktikum, PPL, KKP, dan uji baca tulis al-

Qur‘an. 

 

5. Outcome 

Hasil evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk komponen 

outcome menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan komponen outcome 

tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, kemampuan 

menyusun RPP dan kemampuan mengajar alumni DMS yang mengikuti 
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program sertifikasi guru mayoritas berada dalam kategori 

sedang/menengah.  

Secara umum diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program 

peningkatan kualifikasi S1 melalui DMS di LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram, sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pedoman 

dan aturan yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia (baik 

pada dimensi context, input, process, product, dan outcome). Namun 

terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi, 

terutama pada aspek outcome-nya, yaitu pada kemampuan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kemampuan mengajar para 

alumni DMS. Program DMS tersebut dapat dilanjutkan pada masa 

mendatang dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang kurang 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kesimpulan di atas. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil evaluasi terkait keberadaan dan penyelenggaraan 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui DMS LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram di atas, maka rekomendasi yang dapat dikemukakan pada 

penelitian disertasi ini adalah: 

1. Perlu untuk pihak LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, agar temuan-

temuan kajian serius ini dapat dijadikan masukan berharga, baik 

mengenai aspek yang baik, cukup baik, dan pada aspek yang masih 

kurang. Tentunya pada aspek yang nilainya sudah baik, seperti pada 

context, input, product, dan outcome, agar tetap dipertahankan dan 
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terus ditingkatkan, sehingga program peningkatan kualifikasi S1 

melalui DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram, dapat dilaksanakan 

menjadi lebih baik. Sebaliknya untuk aspek yang penilaiannya masih 

kurang semisal beberapa aspek input, process, dan outcome agar 

menjadi penanganan prioritas yang selanjutnya pada aspek proses dan 

hasilnya menjadi semakin baik dan berkualitas. 

2. Dalam konteks input, aspek yang harus segera dibenahi oleh Pengelola 

program DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram adalah pada (a) Pola 

rekrutmen dan pembagian kelas yang perlu melibatkan Pihak 

Eksternal, agar proses perekrutan calon mahasiswa berjalan fairplay 

dan lebih kompetitif, (b) dosen sebagai fasilitator perlu diperbarui 

secara kontinyu aspek kompetisinya melalui pelatihan, workshop, dan 

lokakarya untuk penyeragaman persepsi dan standarisasi manejemen 

pembelajaran, (c) pada aspek kurikulum, aspek konversi nilai perlu 

diakomodir dengan RPL (recognition of prior learning) mahasiswa, 

untuk akselerasi pembelajaran dan penghematan anggaran pendidikan, 

(d) perlunya maksimalisasi penyediaan dan pemanfaatan aneka sarana-

prasarana seperti laboratorium bahasa, al-Qur‘an, microteaching, 

perpustakaan, dan sebagainya, terutama di Provinsi NTT dan Provinsi 

Bali, (e) Pengelola dan Tenaga Administrasi perlu ditetapkan tenaga 

yang koheren dan sesuai dengan background keilmuannya, baik 

sebagai tenaga administrasi, terlebih sebagai posisi Pengelola Inti, agar 

prinsip ―the right man on the right job‖, benar-benar tercapai, (f) 

skema anggaran perlu dibuat berdasarkan ―mapping territorial‖ 
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dengan memperhatikan aspek keluasan dan kesulitan lokus dan 

tempus, dan pada (g) dukungan serta partisipasi masyarakat perlu lebih 

ditingkatkan, terutama permakluman kepala madrasah/sekolah 

terhadap para guru yang menjadi mahasiswa DMS sehingga mereka 

dapat focus dalam menggali ilmu. Ketujuh aspek tersebut perlu 

mendapat skala prioritas, sebab akan mempengaruhi pada dimensi 

product. 

3. Dalam konteks proses, aspek yang harus segera dibenahi oleh 

Pengelola program DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram adalah 

pada (a) aspek perencanaan pembelajaran, perlu disusun skema dan 

model tatap muka tanpa mengorbankan mahasiswa regular di satu sisi. 

Di sisi lain, mekanisme perkuliahan ―model rapelan‖, dapat diatasi 

dengan melakukan distribusi modul sejak awal, (b) aspek penilaian 

pembelajaran, Kemenag Pusat dalam hal ini perlu merumuskan format 

penilaian yang ―berbeda‖, sebagai konsekuensi logis dari pola kegiatan 

pembelajaran yang berbeda, (c) selanjutnya monitoring dan evaluasi 

(monev), pengelola perlu melakukan tindak lanjut hasil temuan monev 

tanpa pandang bulu. Pada sisi ini pula, peran Tim Independen 

(lembaga eksternal), perlu membantu melakukan pengawasan secara 

sinergis, agar praktek pendidikan dapat berjalan ―on the right track‖. 

4. Selanjutnya dalam konteks outcome, kajian ini telah membuka 

kesadaran baru bahwa program peningkatan kualifikasi S1 melalui 

DMS ternyata tidak berkontribusi maksimal dalam mencetak para guru 

madrasah dan guru PAI yang handal dalam menyusun Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan kompetensi mengajar (sesuai 

rubrik PLPG dari Kementeriaan Agama), meski pemerintah telah 

mengeluarkan dana besar untuk membiayai program ini. Dalam 

konteks ini, peran para dosen yang mengajar mata kuliah 

microteaching (PPL 1) dan PPL-2 beserta pemanfaatan laboratorium 

microteaching, perlu lebih dimaksimalkan kualitas dan kuantitasnya.  

5. Pada dimensi lain, Pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama 

Direktorat Pendis, data tentang hasil evaluasi program peningkatan 

kualifikasi S1 melalui DMS di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram yang meliputi 

Provinsi NTB, NTT, dan Bali, seyogyanya dijadikan masukan untuk 

memperoleh gambaran tentang kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

program DMS di tiga provinsi tersebut, atau pada tingkat tertentu dapat 

digeneralisir sebagai potret pelaksanaannya di LPTK lain di seluruh 

Indonesia. Sehingga dengan data tersebut, dapat diterbitkan ―policy baru‖ 

sebagai upaya riil penanganan yang lebih intensif berkeadilan, demi 

terciptanya mutu pendidikan bagi guru-guru PAI dan madrasah (baik jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah) di 

seluruh Indonesia. 
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INSTRUMEN II/A 

ANGKET UNTUK PENGELOLA 

EVALUAS I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALIFIKAS I 

S1 BAGI GURU MI DAN PAI MELALUI DUAL MODE SYSTEM (DMS)  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES IA 

 DI PROVINSI NTB, NTT, DAN BALI 

 

PETUNJUK PENGIS IAN 

1. Isilah identitas Bapak/Ibu terlebih dahulu pada draft kolom yang telah disediakan di 

lembar jawaban di bawah! 

2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada salah satu kolom yang tersedia sesuai dengan apa yang 

terjadi/dilaksanakan selama ini dalam penyelenggaraan program S-1 PGMI/ PAI 

DMS (Dual Mode System) di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

Keterangan k: SL (selalu), SR (sering), KD (kadang-kadang), P (pernah), dan TP 

(tidak pernah)  

3. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan, tidak ada kaitan dengan penilaian kinerja 

Bapak/Ibu. Oleh karena itu, Bapak/Ibu diharapkan dapat mengisi angket ini sesuai 

dengan apa adanya dan dengan sebenar-benarnya. 

4. Jawaban dari Bapak/Ibu sangat berguna dan akan dijadikan sebagai masukan dalam 

pengembangan program S-1 PGMI/PAI DMS (dual mode sistem) di LPTK Rayon 10 

IAIN Mataram. 

Terimakasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu mengisi angket  yang telah 

disampaikan. Semoga data dan informasi yang telah Bapak/Ibu berikan dapat berguna 

bagi perbaikan dan pengembangan program ini. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :  

Jabatan di PT :  

Jabatan di DMS :  

Pengalaman mengelola DMS __________ tahun 

 

PENJADWALAN 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

1.  Penetapan mata kuliah yang tercantum dalam 

jadwal perkuliahan sudah sesuai dengan 

kurikulum S-1 PGMI/ PAI IAIN Mataram 
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No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

2.  Pelaksanaan perkuliahan selalu sesuai dengan 

jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan 

     

3.  Jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan tidak 

mengganggu jadwal pada kelas reguler (PGMI/ 

PAI Non-Dual Modes) 

     

4.  Dalam penyusunan jadwal perkuliahan, pengelola 

terlebih dahulu meminta konfirmasi tentang 

kesediaan dari dosen pengampu mata kuliah 

     

5.  Jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan ternyata 

dalam pelaksanaannya berubah-ubah 

     

6.  Terjadi kesalahan dalam penjadwalan 

perkuliahan 

     

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

7.  Latar kemampuan dosen sudah sesuai dengan 

mata kuliah yang diampu 

     

8.  Kehadiran dosen dalam perkuliahan minimal 12 

kali untuk perkuliahan tatap muka 

     

9.  Kehadiran dosen dalam perkuliahan minimal 4 

kali untuk pembelajaran mandiri. 

     

10.  Performan (penampilan) dosen dalam 

melaksanakan perkuliahan sudah tepat sehingga 

tidak mendapat keluhan dari mahasiswa  

     

11.  Penetapan dosen pengampu mata kuliah 

seluruhnya ditetapkan oleh Ketua Pengelola/ 

Dekan 

     

12.  Dosen diberi kesempatan untuk memilih mata 

kuliah yang diampunya 

     

13.  Beban mengajar dosen per semester sudah tepat 

dan merata 

     

14.  Dosen senantiasa memberikan bimbingan 

mengenai cara belajar dengan sistem Dual Modes 

kepada mahasiswa  
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KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

15.  Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model 

perkuliahan tatap muka  

     

16.  Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model 

pembelajaran (belajar) mandiri 

     

17.  Kegiatan pembelajaran berlangsung secara 

interaktif sehingga dapat memecahkan 

permasalahan mahasiswa dalam mempelajari 

BBM (modul) 

     

18.  Mahasiswa diberi kesempatan sebanyak-

banyaknya untuk menyampaikan aspirasi dalam 

mempelajari BBM (modul) 

     

19.  Setiap pertemuan perkuliahan selalu 

menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi 

     

20.  Penilaian dilakukan secara autentik (authentic 

assesment) 

     

 

MODUL 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

21.  Substansi isi modul pada mata kuliah yang 

diampu sudah menunjukkan keterkaitan isi antar 

bagian 

     

22.  Substansi isi modul pada mata kuliah yang 

diampu sudah menunjukkan kejelasan 

     

23.  Substansi isi modul pada mata kuliah yang 

diampu sudah menunjukkan ruang lingkup 

pembahasan 

     

24.  Substansi isi modul pada mata kuliah yang 

diampu sudah menunjukkan kesesuaian dengan 

teori 

     

25.  Aspek-aspek keterbacaan format sajian (lay out) 

dalam modul sudah cukup memadai 

     

26.  Modul menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar  
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No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

27.  Penggunaan keruntutan rumusan kalimat dalam 

modul sudah cukup memadai  

     

28.  Keutuhan uraian dalam modul sudah cukup 

memadai  

     

29.  Penggunaan Istilah-istilah dalam modul sudah 

cukup memadai  

     

30.  Distribusi modul kepada dosen dan mahasiswa 

berjalan dengan lancar 

     

31.  Distribusi modul kepada dosen dan mahasiswa 

berjalan dengan tepat waktu 

     

32.  Mahasiswa telah menerima modul sejumlah mata 

kuliah yang diambil 

     

 

SARANA DAN FASILITAS BELAJAR 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SB B C TB STB 

33.  Kapasitas ruang belajar yang tersedia dinilai 

sudah cukup memadai 

     

34.  Alat bantu belajar (media) tersedia sesuai dengan 

kebutuhan perkuliahan 

     

35.  Sarana pendukung seperti WC sudah cukup 

memadai 

     

36.  Sarana pendukung seperti tempat parkir 

kendaraan sudah cukup memadai 

     

37.  Sarana pendukung seperti tempat ibadah sudah 

cukup memadai 

     

38.  Sarana pendukung seperti kantin sudah cukup 

memadai 

     

39.  Sarana pendukung seperti Laboratorium 

Pembelajaran sudah cukup memadai 

     

40.  Sarana pendukung seperti Ruang Dosen sudah 

cukup memadai 

     

41.  Sarana pendukung seperti Ruang Tata Usaha 

sudah cukup memadai 

     

Keterangan san skor: SB (Sangat Baik; 5), B (Baik; 4), C (Cukup; 3), TB (Tidak Baik; 2), STB (Sangat 

T idak Baik; 1). 
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ADMINISTRAS I 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

42.  Tersedia jurnal perkuliahan yang harus diisi oleh 

masing-masing dosen 

     

43.  Setiap dosen pengampu mata kuliah dan 

mahasiswa diminta untuk mengisi daftar 

kehadiran pada setiap kegiatan perkuliahan 

     

44.  Disediakan petugas piket untuk memberikan 

layanan terkait dengan kelancaran perkuliahan  

     

45.  Proses registrasi mahasiswa pada setiap semester 

dapat dilakukan dengan mudah 

     

46.  Mahasiswa dapat memperoleh hasil studi pada 

setiap akhir perkuliahan semester bersangkutan 

     

47.  Ada pungutan biaya lain kepada mahasiswa selain 

pembayaran biaya resmi yang ditetapkan Pihak 

LPTK 

     

 

………, …… ……..…… 

Tanda tangan, 

 

 

 

___________________ 
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INSTRUMEN II/B 

ANGKET UNTUK DOSEN 

EVALUAS I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALIFIKAS I 

S1 BAGI GURU MI DAN PAI MELALUI DUAL MODE SYSTEM (DMS)  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES IA 

 DI PROVINSI NTB, NTT, DAN BALI 

 

PETUNJUK PENGIS IAN 

1. Isilah identitas Bapak/Ibu terlebih dahulu pada draft kolom yang telah disediakan di 

lembar jawaban di bawah! 

2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada salah satu kolom yang tersedia sesuai dengan apa keadaan 

yang sebenarnya/dilaksanakan selama ini dalam penyelenggaraan program S-1 

PGMI/ PAI DMS (Dual Mode System) di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram! 

3. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan, tidak ada kaitan dengan penilaian kinerja 

Bapak/Ibu. Oleh karena itu, Bapak/Ibu diharapkan dapat mengisi angket  ini sesuai 

dengan apa adanya dan dengan sebenar-benarnya! 

4. Jawaban dari Bapak/Ibu sangat berguna dan akan dijadikan sebagai masukan dalam 

pengembangan program S-1 PGMI/PAI DMS (Dual Mode System) di LPTK Rayon 

10 IAIN Mataram! 

Terimakasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu mengisi angket yang telah 

disampaikan. Semoga data dan informasi yang telah Bapak/Ibu berikan dapat berguna 

bagi perbaikan dan pengembangan program ini. 

Identitas  

Nama Responden :  

Pangkat/golongan  :  

Jenis kelamin : 

 

1 Pendidikan terakhir :  D1/D2  D3  S1   

           

    S2  S3     
           

2 Lama mengajar di 

Program DMS IAIN  

Mataram 

:  1-2 

smstr 

 3-4 smstr  5-6 

smstr 
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    7-8 

smstr 

 9-10 

smstr 

    

           

3 Saat ini mengajar 

semester  

:  I-II  III-IV  V >   

           

4 Mata kuliah yang 

diajarkan telah sesuai 

dengan 

jurusan/pendidikan 

terakhir 

:  ya  tidak     

           

5 Mengajar di Prodi 

PAI/PGMI non DMS di 

IAIN Mataram 

:  ya  tidak     

           

6 Merencanakan 

perkuliahan dengan 

silabus dan SAP  

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

7 Menyusun/mempersiapka

n soal tes/ulangan 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

8 Menjalin hubungan 

dengan masyarakat sekitar 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

9 Memeriksa hasil semester, 

tugas, ujian mahasiswa 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

10 Melakukan pencatatan 

prestasi dan kondisi 

mahasiswa 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

11 Berinteraksi secara 

intensif dengan 

mahasiswa 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

  

 

         

Digunakan untuk apa informasi hasil penilaiaan prestasi belajar mahasiswa 
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12 Menentukan KHS :  Ya  Tidak     

           

13 Menentukan mahasiswa 

yang perlu mengulang 

:  Ya  Tidak     

           

14 Memberi informasi 

kepada 

mahasiswa/keluarga 

mahasiswa 

:  Ya  Tidak     

           

15 Membantu mahasiswa 

belajar 

:  Ya  Tidak     

       

 

    

16 Keperluan data 

monitoring 

:  Ya  Tidak     

           

17 Masukan bagi diri pribadi  :  Ya  Tidak     

           

Sebagai dosen apakah Bapak/Ibu melakukan hal -hal berikut dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

18 Pernah mengikuti 

kegiatan 

pelatihan/penataran yang 

bertujan untuk 

pengembangan profesi 

:  Ya  Tidak  

        

19 Berkomunikasi efektif 

dengan mahasiswa 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

20 Melaksanakan evaluasi 

proses dan hasil belajar 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

21 Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

meningkatkan kualitas  

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 
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22 Mengembangkan materi 

secara kreatif 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

           

23 Menerapkan nilai-nilai 

sosial dalam setiap proses 

pembelajaran 

:  Tidak 

Pernah 

 Jarang  Sering  Selalu 

 

No DESKRIPTOR TB KB CB B SB 

24 Proses sosialisasi Program Peningkatan 

Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui Dual 

Mode System (DMS) terhadap dosen yang 

dilaksanakan di IAIN Mataram           

25 Peran Rektor IAIN Mataram dan Dekan FITK 

IAIN Mataram dalam mendukung pelaksanaan 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 Guru MI 

dan PAI melalui Dual Mode System (DMS)            

26 Peran masyarakat/keluarga dalam mendukung 

pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi 

S1 Guru MI dan PAI melalui Dual Mode System 

(DMS)  

           

27 Ketersediaan fasilitas pembelajaran khususnya 

bagi mahasiswa Program Peningkatan 

Kualifikasi S1 Guru MI dan PAI melalui Dual 

Mode System (DMS)           

28 Aspek tata letak (lay out) modul  

     29 Pelaksanaan pengawasan terhadap pembelajaran 

Program Peningkatan Kualifikasi S1 Guru MI 

dan PAI melalui Dual Mode System (DMS)           

30 Kompetensi pedagogik mahasiswa DMS dalam 

proses pembelajaran 

     31 Kompetensi personal mahasiswa DMS dalam 

proses pembelajaran      

32 Kompetensi sosial mahasiswa DMS dalam 

proses pembelajaran      

33 Kompetensi profesional mahasiswa DMS dalam 

proses pembelajaran      

34 Kemampuan mahasiswa DMS untuk 

mengkomunikasikan gagasan membuat rencana 

tindakan (RPP) yang akan dilaksanakan dalam      
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praktikum 

35 Kemampuan mahasiswa DMS dalam 

melaksanakan praktikum yang sudah 

direncanakan dalam RPP       

36 Kemampuan mahasiswa DMS memenuhi 

standar kriteria kelulusan dalam praktikum      

Keterangan dan skor: TB (Tidak Baik; 1), KB (Kurang Baik; 2), CB (Cukup Baik; 3), B (Baik; 4), dan SB 
(Sangat Baik; 5). 

 

 

………, .…………………  

Tanda tangan, 

 

 

 

___________________ 
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INSTRUMEN II/C 

ANGKET UNTUK MAHASISWA 

EVALUAS I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALIFIKAS I 

S1 BAGI GURU MI DAN PAI MELALUI DUAL MODE SYSTEM (DMS)  

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES IA 

 DI PROVINSI NTB, NTT, DAN BALI 

 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Isilah identitas Saudara terlebih dahulu pada draft kolom yang telah disediakan di 

lembar jawaban di bawah! 

2. Angket terdiri dari 2 jenis, yaitu (1) angket tertutup dan (2) angket terbuka 

3. Isilah jawaban setiap pertanyaan sesuai pedoman. Semua jawaban yang Saudara 

berikan, tidak ada kaitan dengan penilaian kinerja Saudara. Oleh karena itu, Saudara 

diharapkan dapat mengisi angket ini sesuai dengan apa adanya dan dengan sebenar-

benarnya. 

4. Jawaban dari Saudara sangat berguna dan akan dijadikan sebagai masukan dalam 

pengembangan program S-1 PGMI/PAI DMS (Dual Mode System) di LPTK Rayon 

10 IAIN Mataram. 

Terima kasih atas kesediaan dan bantuan Saudara mengisi angket yang telah disampaikan. 

Semoga data dan informasi yang telah diberikan dapat berguna bagi perbaikan dan 

pengembangan program ini. 

 

IDENTITAS 

 

Nama Mahasiswa : __________________________________________ 

NIM   : __________________________________________ 

Program Studi  : PGMI/PAI  

Tempat Tugas  : __________________________________________ 

Status Guru  : PNS/ GTY/_________________________________ 

Pendidikan Terakhir : SLTA sederajad / D-I/ D-II/ D-III
*) (coret salah satu)

 

Alamat   : __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    Telp./HP.__________________________________  

    e-mail:____________________________________ 
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I. Bagian I merupakan angket tertutup yang jawabannya sudah disiapkan oleh peneliti. 

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat  Saudara dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada salah satu kolom yang tersedia sesuai dengan apa yang 

terjadi/dilaksanakan selama ini dalam penyelenggaran program S-1 PGMI/ PAI DMS 

(Dual Mode System) di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram. 

 

Keterangan dan Skor: SL (selalu): 5, SR (sering): 4, KD (kadang-kadang): 3, P 

(pernah): 2, dan TP (tidak pernah): 1.  

 

A. Persepsi tentang Kegiatan Perkuliahan 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

1.  Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model 

perkuliahan tatap muka  

 

          

2.  Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model 

pembelajaran (belajar) mandiri dengan tutorial 

          

3.  Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui model 

pembelajaran (belajar) mandiri tanpa tutorial 

          

4.  Kegiatan perkuliahan tatap muka dilakukan oleh 

dosen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

          

5.  Pelaksanaan perkuliahan dilakukan pada hari-hari 

di luar hari kerja mahasiswa 

          

6.  Setiap pertemuan perkuliahan selalu 

menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi 

          

7.  Penilaian dilakukan secara autentik (authentic 

assessment) 

          

 

B. Persepsi tentang Bahan Belajar Mandiri (Modul) 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

8.  Substansi isi BBM/modul pada mata kuliah yang 

diampu sudah memadai 

          

9.  Aspek-aspek keterbacaan (tata letak) dalam 

BBM/modul sudah memadai  

          

10.  Modul menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

          

11.  Distribusi BBM/modul kepada mahasiswa 

berjalan dengan lancar dan tepat waktu 

          

12.  Modul sebagai bahan belajar mandiri telah      
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diterima mahasiswa sesuai mata kuliah dan 

semester yang ditempuh 

 

 

C. Persepsi tentang Sarana dan Fasilitas Belajar 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

13.  
Kapasitas ruang belajar yang tersedia dinilai 

sudah cukup memadai 
          

14.  
Alat bantu belajar (media) tersedia sesuai dengan 

kebutuhan perkuliahan 
          

15.  Fasilitas perkuliahan sudah memadai 
          

 

 

D. Persepsi tentang Administrasi Akademik 

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

16.  Tersedia jurnal perkuliahan yang harus diisi oleh 

mahasiswa 
          

17.  Setiap dosen pengampu mata kuliah mengisi 

daftar hadir 
          

18.  Disediakan petugas piket untuk memberikan 

layanan demi kelancaran perkuliahan  
          

19.  Proses registrasi mahasiswa pada setiap semester 

dapat dilakukan dengan mudah 
          

20.  Mahasiswa dapat memperoleh hasil studi pada 

setiap akhir perkuliahan semester bersangkutan 
          

21.  Ada pungutan biaya lain kepada mahasiswa selain 

pembayaran biaya resmi yang ditetapkan IAIN 

Mataram            

 

E. Persepsi tentang Dosen  

No Pernyataan 
Alternatif Pilihan 

SL SR KD P TP 

22.  Dosen yang hadir di dalam pelaksanaan 

perkuliahan pada umumnya sesuai dengan nama 

dosen yang ada pada jadwal yang ditetapkan 
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23.  Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan pada 

umumnya sudah sesuai dengan jumlah pertemuan 

yang telah ditetapkan 

          

24.  Kemampuan dosen (kompetensi pedagogik) 

dalam melaksanakan perkuliahan pada umumnya 

sesuai dengan karakteristik kebutuhan 

pembelajaran bagi mahasiswa program DMS 

          

25.  Kompetensi dosen dalam penguasaan materi pada 

umumnya sesuai dengan mata kuliah diajarkan  
          

26.  Ada dosen yang memberi kuliah bukan berasal 

dari LPTK, tetapi berasal dari guru yang ditunjuk/ 

diminta membantu mengajar dalam program 

DMS ini 

          

 

 

II. Bagian II merupakan angket terbuka. Saudara diminta untuk memberikan 

tanggapan, komentar, kritik, dan sarannya pada setiap item pertanyaan berikut. 

 

27. Bagaimanakah tanggapan Saudara jika Program Peningkatan Kualifikasi S1 bagi 

Guru MI dan PAI melalui DMS ini tidak pernah diadakan atau ditutup? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

28. Apakah kriteria dalam penyeleksian calon mahasiswa DMS sudah tepat menurut 

Saudara?  
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29. Apakah menurut dan sepengetahuan Saudara ada kecurangan dalam penerimaan 

mahasiswa baru program DMS? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

30. Apakah kurikulum perkuliahan sudah sesuai dengan harapan Saudara?  Apakah 

terlalu ramping/padat ataukah fleksibel? 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31. Apakah menurut Saudara struktur mata kuliah benar-benar bernilai fungsional untuk 

guru-guru MI dan PAI? 
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32. Apakah menurut Saudara sebaran mata kuliah tidak tumpang tindih?  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

33. Bagaimanakah menurut Saudara pelayanan administrasi dan pengelolaan program 

DMS oleh LPTK IAIN Mataram? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

34. Bagaimana menurut Saudara kinerja pengelola program DMS oleh LPTK IAIN 

Mataram? 
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35. Apakah kualifikasi dosen DMS pada LPTK IAIN Mataram sudah sesuai dengan 

harapan? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

36. Bagaimanakah persepsi Saudara tentang Modul pada aspek jumlah, tampilan fisik, 

keterbacaan, dan konstruksi isi? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

37. Apakah kondisi sarana Lab. Agama, Lab. IPA, Lab. Bahasa masih layak dan 

memenuhi kebutuhan? 
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38. Sudahkah sarana tersebut dimanfaatkan secara maksimal selama proses perkuliahan?  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

39. Bagaimanakah menurut Saudara tentang proses perkuliahan? apakah sudah berjalan 

optimal dan sesuai harapan?  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

40. Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama proses perkuliahan? Uraikan jika 

ada?  
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41. Apa saran dan rekomendasi Saudara untuk meningkatkan kualitas perkuliahan DMS 

IAIN Mataram? 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

………, …… ……..………………………  

Tanda tangan, 

 

 

 

______________________________ 

 

 

  



 

Evaluas i  Program Serti fikasi Guru Pendidikan Islam  | 385 

Lampiran Waktu dan Tempat Pelaksanaan Wawancara 

LOCUS DAN TEMPOS KUTIPAN WAWANCARA 

No Interview Waktu Tempat 

1 Dekan (Prof. Taufik) Rabu, 8/10/2014 Kampus IAIN Mataram 

2 Ketua DMS  

(Drs. Zulkarnain, M.Pd.I) 

Jum‘at, 03/10/2014 Sekretariat DMS/ 

Kampus 2 IAIN 

Mataram 

3 Kabid Mapenda 

(Drs.H. Jalalus Sayuti, M.Pd) 

Jum‘at, 12/09/2014 Kantor Kanwil Kemenag 

NTB 

4 Kepala MIN Karang Baru-

Mataram (HM. Irwan Ali 

Wardani, M.Pd.) 

Selasa, 21/10/2014 Ruang Kepsek MIN 

Karang Baru dan 

Perumahan BTN Lingkar 

Permai. 

5 Kepala MI NW 03-Pancor  Selasa, 30/09/2014 Ruang Kepala MI NW 

Pancor  

6 Kepala MI Nahdlatul 

Mujahiddin NW Jempong- 

Kota Mataram 

(Teddy Rusdi, M.Pd.I.) 

Senin, 08/09/2014 Ruang Kepala MI 

Nahdlatul Mujahiddin 

dan Kampus 2 IAIN 

Mataram 

7 Kepala MI NW Jorong-

Lombok Timur (Syaihun, 

M.Pd.I.) 

Selasa, 09/09/2014 Ruang Kepala MI NW 

Jorong Lombok Timur 

8 Kepala MI NW 05 Pancor (Siti 

Hawa Asyura, S.Ag.) 

Selasa, 16/09/2014 Ruang Kepala NW 05 

Pancor  

9 Mahasiswa MAS NTT 

(M.Tahir) 

22-24/09/2014 MAN Kupang-NTT 

10 Mahasiswa DMS NTB 

Zainiah 

12/10/2014 Kampus 2 IAIN 

Mataram 

11 Mahasiswa DMS-Bali 

Wahyuni 

20-22/10/2014 Aula Kemenag 

Denpasar-Bali 
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INSTRUMEN I/A 

LEMBAR STUDI DOKUMENTASI 

EVALUAS I PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKAS I S1  
MELALUI DUAL MODE SYSTEM  

KEMENTERIAN AGAMA RI DI PROVINSI NTB, NTT, DAN BALI 

 

No Komponen Dokumen 
Ketersediaan 

Ket. 
Ada Tidak Ada 

1.  
Latar belakang, tujuan, dan sasaran pelaksanaan 

program DMS 
   

2.  Landasan formal/kebijakan program DMS    

3.  Sumber dana/pembiayaan program DMS    

4.  Laporan efektivitas penggunaan dana Program DMS    

5.  Landasan formal kurikulum DMS    

6.  
Prosedur penentuan kurikulum, sebaran mata kuliah, 

dan besaran SKS tempuhan mahasiswa DMS 
   

7.  Prosedur seleksi mahasiswa DMS    

8.  Standar persyaratan calon mahasiswa DMS    

9.  Persyaratan khusus calon mahasiswa Program DMS    

10.  Bentuk pengawasan Program DMS    

11.  Prosedur pengawasan Program DMS    

12.  Pengawasan rutin Program DMS    

13.  Dampak pengawasan Program DMS    

14.  Tindak lanjut dari pengawasan Program DMS    

15.  Sosialisasi Program DMS    
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INSTRUMEN I/B 

LEMBAR DOKUMENTASI 

EVALUAS I PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKAS I S1  

MELALUI DUAL MODE SYSTEM  

KEMENTERIAN AGAMA RI DI PROVINSI NTB, NTT, DAN BALI 

 

1. Rekapitulasi Mahasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S -1) Bagi 
Guru MI dan PAI melalui Dual Mode System (DMS) LPTK Rayon 10 IAIN 

Mataram 

No 
Nama Program Studi/ 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa Kuota Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 PGMI       

2 PAI       

 

2. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Latar Belakang Kualifikasi Pendidikan 

No. 
Kuota 

Tahun 

Nama Program 

Studi/ Jurusan 

Jumlah Mahasiswa 

SLTA D-I D-II D-III 

1 2009 
PGMI     

PAI     

2 2010 
PGMI     

PAI     

3 2011 
PGMI     

PAI     

4 2012 
PGMI     

PAI     

5 2013 
PGMI     

PAI     

6 2014 
PGMI     

PAI     

 

3. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Tempat Mengajar 

No. 
Kuota 

Tahun 

Nama Program Studi/ 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa 

RA MI MTs/ MA 

1 2009 
PGMI    

PAI    
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No. 
Kuota 

Tahun 

Nama Program Studi/ 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa 

RA MI MTs/ MA 

2 2010 
PGMI    

PAI    

3 2011 
PGMI    

PAI    

4 2012 
PGMI    

PAI    

5 2013 
PGMI    

PAI    

6 2014 
PGMI    

PAI    

 

4. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Status Kepegawaian 

No. 
Kuota 

Tahun 

Nama Program Studi/ 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa 

PNS Non PNS 

 
GTY GTTY GTTN 

1 2009 
PGMI     

PAI     

2 2010 
PGMI     

PAI     

3 2011 
PGMI     

PAI     

4 2012 
PGMI     

PAI     

5 2013 
PGMI     

PAI     

6 2014 
PGMI     

PAI     

 

Keterangan: 

Jika jumlah mahasiswa peserta program ini sudah beberapa angkatan, mohon dilaporkan 

datanya per Tahun Akademik. 

GTY  = Guru Tetap Yayasan 

GTTY  = Guru Tidak Tetap Yayasan di Sekolah/Madrasah Swasta  

GTTN  = Guru Tidak Tetap di Sekolah/Madrasah Negeri (guru yang diangkat oleh 

kepala sekolah atau komite sekolah). 
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5. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Masa Kerja 

No. 
Kuota 

Tahun 

Nama Program Studi/ 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa 

<2 thn 2< thn 

1 2009 
PGMI   

PAI   

2 2010 
PGMI   

PAI   

3 2011 
PGMI   

PAI   

4 2012 
PGMI   

PAI   

5 2013 
PGMI   

PAI   

6 2014 
PGMI   

PAI   

 

 

6. Jumlah Mahasiswa DMS yang Mengikuti KAS dan Mengulang Mata Kuliah  

No 
Prodi / 

Jurusan 

Jumlah Mahasiswa Kuota Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gjl  gnp gjl  gnp gjl  gnp gjl  gnp gjl  gnp gjl  gnp 

1 PGMI             

 KAS             

 ULANG             

2 PAI             

 KAS             

 ULANG             

 

 

7. Pemetaan kurikulum berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dirancang 

(tatap muka dan pembelajaran mandiri) di setiap Program Studi 

No. Nama Program Studi 

Pemetaan Kurikulum (dalam % ) 

Jumlah Tatap 

Muka 

Pembelajaran 

Mandiri 

1 PGMI    

2 PAI    
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8. Jumlah dan Jenjang Dosen yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Program 

DMS 

No. Status Tenaga Dosen 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S1 S2 S3 

1 Dosen Tetap LPTK     

2 Dosen Tidak Tetap LPTK 
    

 

 

 

9. Rata-rata Beban Mengajar Dosen Program DMS 

No. 
 

Status Tenaga Dosen 

Rata-rata Beban Mengajar 

Dosen (dalam sks) 
Jumlah 

Program 

Reguler 

Program 

DMS 

1 Dosen Tetap LPTK    

2 Dosen Tidak Tetap LPTK    

 

 

 

10. Bahan Belajar Mandiri (Modul) yang digunakan untuk penyelenggaraan 

Program DMS di setiap Program Studi yang menyelenggarakan 

 

No. 

 

Nama 

Program 

Studi 

Jumlah Modul yang Digunakan (dalam % ) 

Modul yang telah 

Dikembangkan 

Diktis Kemenag RI 

Modul yang 

dibuat oleh 

Dosen Tetap 

LPTK 

Modul yang 

dibuat oleh 

Dosen Tidak 

Tetap LPTK 

1 PGMI 
   

2 PAI 
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11. Jumlah BBM (Modul) yang sudah diterima peserta Program DMS di setiap 

Program Studi Penyelenggara 

No. Nama Program Studi 

Jumlah Modul yang Diterima per Mahasiswa 

Mahasiswa Angkatan 

I 

(Tahun 2009/2010) 

Mahasiswa Angkatan 

II 

(Tahun 2011/2012) 

1 PGMI   

2 PAI   

 

 

 

12. Bahan Belajar lain (selain Modul) yang digunakan untuk penyelenggaraan 

Program DMS di Program Studi Penyelenggara 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Bahan Belajar lain yang Digunakan (...buah) 

Diktat 

Handout/ 

Bahan 

Presentasi 

CD/ VCD 
Buku 

Teks 
Lainnya 

1 PGMI      

2 PAI      

 

 

 

13.  Jumlah Alumni DMS yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 

(PLPG) di LPTK Rayon 10 IAIN Mataram 

No. Nama Program Studi Tahun Lulus Tahun Mengikuti PLPG 

1 PGMI   

2 PAI   
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Glossary 

 

Angket : Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula 

oleh responden 

Dual Mode 
System 

: Program yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi 
Agama Islam (PTAI), yang dalam proses 
perkuliahannya menggunakan pengintegrasian sistem 

pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus) 
dan sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). 

Evaluasi 
Program 

: Kegiatan sistematis mengumpulkan informasi, 
menganalisis, dan memberikan nilai berdasarkan 

kriteria atau standar yang ditetapkan untuk 
pengambilan keputusan. Berdasarkan batasan 
evaluasi ini, dipahami bahwa kegiatan evaluasi 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) kegiatan 
secara sistematis, (2) berdasarkan kriteria atau 

standar, dan (3) pengambilan keputusan. 

Guru 

Madrasah 
Ibtidaiyyah 

(MI) 

: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal, khususnya pendidikan dasar pada 
institusi pendidikan madrasah. 

Guru 
Pendidikan 

Agama Islam 
(PAI) 

: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 
pendidikan formal, khususnya mulai dari pendidikan 
dasar dan menengah pada institusi pendidikan non-

madrasah (di bawah naungan 
Kemendikbud/Kemenristek). Konten materi PAI 

tersebut mencakup 4 komponen (1) AqidahAkhlaq, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data


 

Evaluas i  Program Serti fikasi Guru Pendidikan Islam  | 393 

(2) al-Qur‘an Hadits, (3) Fiqih, dan (4) Bahasa Arab, 
yang diramu secara proporsional dalam satu mata 

pelajaran. 

Guru 

Raudhatul 
Athfal (RA) 

: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 
pendidikan formal, khususnya pendidikan usia dini 

pada institusi pendidikan madrasah. 

Guru Taman 
Kanak-kanak 
(TK) 

: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal, khususnya pendidikan usia dini 
pada institusi pendidikan non-madrasah. 

Informan  : Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian kualitatif. 

Kompetensi 

Mahasiswa 

: Kualifikasi kemampuan mahasiswa yang mencakup 

sikap pengetahuan dan keterampilan yang harus 
dimiliki dalam program pembelajaran tertentu sesuai 

dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. 

Madrasah : Sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya 

sekolah. Asal katanya yaitu darasa (baca: darosa) 
yang artinya belajar. Di Indonesia, madrasah 

dikhususkan sebagai sekolah (umum) 
yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran 
tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara 

dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) setara dengan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara 
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Pertama
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Pertama
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
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Modul : Materi standar program belajar-mengajar yang dapat 

diplajari oleh murid/mahasiswa dengan bantuan yang 
minimal dari guru/dosen pembimbing meliputi 

perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, 
penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan 
serta alat untuk penilai, dan mengukur keberhasilan 

murid/mahasiswa dalam penyelesaian program 
pembelajaran tertentu.  

Perkuliahan 
Tatap Muka 

: Pembelajaran konvensional di kampus di mana dosen 
dan mahasiswa berinteraksi secara langsung di dalam 

kelas. 

Pondok 

Pesantren  

: Sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya 

tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru 
yang lebih dikenal dengan sebutan kiaidan 

mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. 
Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga 
menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk 

belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks 
ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat 

mengawasi keluar masuknya para santri sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

Rencana 
Program 
Pembelajaran 

(RPP) 

: Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 
satu pertemuan atau lebih di 
mana RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 
dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. 

Responden  : Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 
sebuah penelitian kuantitatif. 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kiai
https://id.wikipedia.org/wiki/Asrama
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Daftar Indeks 

 

A 

Alkin, 26 

Angket, 58, 72, 74, 79, 84, 86, 87, 88, 

89, 90, 93, 97, 106, 111, 130, 131, 

132, 134, 146, 147, 148, 149, 151, 

153, 156, 159, 162, 166, 167, 171, 

175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 
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Abdul Fattah dilahirkan di Rempung Lombok Timur, 

NTB, 05 Agustus 1978, sebagai putra ke-3 dari 4 
bersaudara, pasangan H. Muhammad Amin, S.Ag. (alm.) 
dan Hj. Junainah. Pada tahun 2004 menikah dengan 

Uswatun Hasanah, S.Ag. dan dikaruniai 2 orang putera, 
yakni Muhammad Neil Awthar Fattah (13 tahun) dan 

Samuel Mughrobi Elmentazor Fattah (5 tahun). Pendidikan yang ditempuh 
setelah menamatkan SDN 02 Rempung Lombok Timur (1990), MTs NW 
Rempung Lombok Timur (1993), MAN Program Khusus Keagamaan 

Mataram (1996). Program S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta 

(2000). Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana IAIN 
Sunan Ampel Surabaya pada Program Studi Pemikiran Islam (2003), dan 
melanjutkan Program S3 tahun 2011 pada Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) Konsentrasi Teknologi Pendidikan (TP) selesai pada 18 Maret 2016. 
Karier perdana dalam dunia pendidikan dimulai sebagai Dosen 

Tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Mataram (2003). 3 tahun berikutnya 
(2006-2009) terpilih sebagai Ketua Penyunting Jurnal Ulumuna IAIN 
Mataram (Terakreditasi Nasional dengan Grade B). Setahun berikutnya, 

tepatnya pada tahun 2007, diangkat sebagai Sekretaris Jurusan PAI pada 
Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram hingga awal Tahun 2011. Pada bulan 

Februari 2011, berikutnya dipilih dan di-SK-kan sebagai Ketua Jurusan 
PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram. Selanjutnya, 
pada tanggal 11 September 2014, diberikan amanah selaku Wakil Dekan 

III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 
IAIN Mataram. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2017 dilantik 

selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas 
Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram untuk masa bhakti 
2017-2021. 

Beberapa pengalaman yang telah digeluti dalam organisasi 
kependidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan antara lain; sebagai 

Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur‘an (LPTQ) Propinsi 
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NTB, yaitu Wakil Ketua Balitbang (2012-2014), di samping selaku 

Pengurus Tetap Ponpes Al-Muniriyah Desa Rempung Lombok Timur. 
Selain itu, pada tahun 2012-sekarang dipercaya sebagai Ketua Komite 

Lembaga Pendidikan Sekolah (LPS) Thariqul Izzah Kota Mataram. 
Berikutnya, sejak tahun 2012 hingga 2017, ditetapkan sebagai Sekretaris 
Majelis Sosial pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Propinsi NTB. 

Pada penghujung tahun 2012 hingga 2017, dipilih selaku Ketua Himpunan 
Sarjana PAI untuk Wilayah Propinsi NTB. Serta, rentang waktu tahun 

2004 hingga 2013, berturut-turut ditetapkan Gubernur NTB selaku Hakim 
Tafsir pada kegiatan MTQ dan STQ tingkat Propinsi NTB. 

Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan adalah (1) Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan menggunakan Strategi 
Elaborasi melalui Metode PQ4R dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Kelas VII SMP Negeri 15 Mataram Tahun Pelajaran 2006/2007, 
(2) Realitas Tradisi Keilmuan Pendidikan Agama Islam di Perguruan 
Tinggi Umum Negeri (Studi Kasus Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram) Tahun 2007, (3) Pengaruh Konseling 
Islami Terhadap Kecerdasan Adversitas (AQ) dan Kecerdasan 

Spiritual (SQ) ODHA dalam Proses Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi NTB Tahun 2011, (4) Pengembangan Bahan Ajar Filsafat 
Berbasis Teknologi Informasi (TIK) pada Jurusan PAI FITK IAIN 

Mataram Tahun 2012. 
Sejumlah kegiatan ke Luar Negeri yang pernah dilakukan adalah 

―Shortcourse on Teacher Librarianship‖ di McGill University Canada 

(2007). Pada akhir Januari 2013, bersama Tim Gabungan Dosen UIN 
Malang dan Tim Dosen IAIN Mataram melakukan ―Shortcourse on 

Management of Higher Education: Islamic Perspective‖, di Universitas 
Antar Bangsa Malaysia, dan dikampus yang sama, bersama Kajur-Sekjur 
se-IAIN Mataram, melakukan pelatihan ―Professional Development 

Programme in Higher Education Institute of Education (INSTED) 
International Islamic University Malaysia‖ (1 – 29 December 2013). Juga 

―Post-Doctoral Programme on International Publication in Higher 
Education‖, kerjasama Project Implementatation Unit (PIU) Islamic 
Development Bank (IsDB) IAIN Mataram dan Western Sydney 

University-Australia (15 September-01 Oktober 2016).  
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