
 

ii 
 

IMPLEMENTASI PROGRAM TERAPAN BIDANG 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PRODISTIK) 

DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI TIK PESERTA 

DIDIK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JEMBER 

 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

 gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

RIZA INDRIYANI 

NIM.T20183073 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

JULI 2022 

 



 

iii 
 

 

  



 

iv 
 

 

  



 

v 
 

MOTTO 

 

َشيۡ  تَۡعلَُموَن  ََل  تُِّكۡم  َهَٰ أُمه بُُطونِّ  ۢن  م ِّ أَۡخَرَجُكم   ُ َوَجعََل  ٗ  ٔ َوٱَّلله ٱلسهۡمَع  ا  لَُكُم 

َر َوٱۡۡلَفۡ   ﴾  ٧٨ ﴿دَةَ لَعَلهُكۡم تَۡشُكُرونَ ٔ َِّوٱۡۡلَۡبَصَٰ
 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, 

dan hati nurani, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl Ayat 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 275. 
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ABSTRAK 

Riza Indriyani, 2022: Implementasi Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) Dalam Mengembangkan Kompetensi TIK 

Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. 

 

Kata Kunci: implementasi, prodistik, kompetensi TIK 

 

Semakin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) menuntut setiap sekolah ataupun madrasah untuk lebih inovatif dan 

kreatif dalam mengimbangi perkemabngan tersebut agar tidak tertinggal. Prodistik 

hadir dengan model pengembangan pendidikan terapan yang lebih spesifik dalam 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Program Terapan 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam mengembangkan 

kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 2) Apa saja 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam mengembangkan 

kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 

Tujuan penelitian ini adalah:1) Mendeskripsikan pelaksanaanProgram 

Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam 

mengembangkan kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember.2) Mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) dalam mengembangkan kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Penentuan subjek menggunakan data primer dan sekunder. Menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa observasi non-partisispan, wawancara semi-terstruktur 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensi data, penyajian data dan 

kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Tahap-tahap penelitian menggunakan tahap pra-penelitian, pelaksaan 

penelitian dan analisis data. 

Penelitian ini memperoleh simpulan: 1) Pelaksanaan Prodistik di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

madrasah khususnya dalam bidang TIK dan sasarannya adalah peserta didik. 

Materi ditentukan sesuai dengan bidang minatnya dengan alokasi waktu 30 menit 

tiap 1 SKS. Pengajar Prodistik berasal dari guru Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember yang berkompeten di bidang TIK. Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember pernah menjuarai lomba robot. 2) Faktor pendukung pelaksanaan 

Prodistik ini yaitu: a)Tersedianya 4 laboratorium TIK dengan 107 unit komputer, 

b) Pengajar yang berkompeten di bidang TIK, c) Dukungan Kepala Madrasah 

dalam pengadaan sarpras, d) Dukungan sosial dan finansial orang tua peserta 

didik e) Semangat peserta didik yang tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya 

yaitu: a) Semangat peserta didik yang kadang menurun, b)  Kendala sinyal dan c)  

Keterbatasan waktu pada aplikasi zoom yang digunakan saat pembelajaran daring. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga semakin pesatnya 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), menuntut setiap 

orang yang berada dibelahan bumi manapun untuk ikut berkembang dan 

menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dan siapapun yang menolak 

untuk beradaptasi maka mereka akan tertinggal. Sadar atau tidak, adanya 

perkembangan yang semakin pesat tersebut memberikan pengaruh terhadap 

tatanan kehidupan yang salah satunya dalam dunia pendidikan, khususnya di 

Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan bagian 

penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan suatu bangsa, karena 

pendidikan merupakan pondasi awal untuk kemajuan dan juga keunggulan 

suatu bangsa.  

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam membangun sekaligus 

mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul di era 

persaingan yang semakin ketat pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk selalu memperhatikan dunia pendidikan karena 

pendidikan menjadi suatu kebutuhan pokok (basic need) setiap orang dalam 

menjalani kehidupannya. 

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan meruapakan sebuah usaha 

menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-

pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, 

dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup 
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yang bertujuan untuk optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di 

kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.1 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkantujuan 

pendidikan di atas, adalah dengan belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa 

belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai 

materi yang telah dipelajari. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Al-

Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

ي َخلَقَ  نَسَٰ  ﴾١﴿ٱۡقَرۡأ بِّٱۡسمِّ َرب َِّك ٱلهذِّ ۡن َعلَق  َخلََق ٱۡۡلِّ ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك    ﴾٢﴿ َن مِّ

ي َعلهَم بِّٱۡلقَلَمِّ   ﴾ ٣﴿ٱۡۡلَۡكَرُم  نَ  ﴾ ٤﴿ٱلهذِّ نَسَٰ    ﴾٥﴿  َما لَۡم يَۡعلَمۡ  َعلهَمٱۡۡلِّ
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq Ayat 1-5).2 

 

Surat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT., memerintahkan kepada 

seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk gemar membaca, 

karena dengan membaca kita dapat mengetahui isi dunia yang menjadikannya 

jembatan ilmu untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. 

Dalam hal ini sekolah maupun madrasah memiliki posisi yang sentral dan 

strategis dalam mengembangkan segala potensi individu untuk siap hidup 

dalam dinamika kehidupan di masa mendatang. Selain harus merancang 

proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sekolah dan 

 
1 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014) 23-24. 
2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 597. 
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juga madrasah harus menyediakan pembelajaran dalam bentuk pengetahuan 

umum dan agama saja akan tetapi sekolah maupun madrasah harus mampu 

membangun keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik baik softskill dan 

juga hardskill agar mampu menghadapi perkembangan yang begitu pesat 

terutama dalam dunia ilmu teknologi.  

Berbicara mengenai pesatnya perkembangan ilmu teknologi, sangat 

diharapkan jika sekolah maupun madrasah mampu menyesuaikan diri dan ikut 

mengembangkan pendidikan dalam mengahadapi tuntutan ilmu teknologi 

yang semakin hari semakin canggih dimana hampir semua pekerjaan yang 

dilakukan manusia sudah bisa dijangkau oleh kecanggihan ilmu teknologi. 

Tentunya hal ini menjadi tantangan baru bagi sekolah maupun madrasah untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didiknya dalam bidang teknologi 

informasi dan komunikasi agar peserta didiknya mampu bersaing di era 4.0 

yang sebentar lagi akan akan berubah menjadi era 5.0. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi pada hakikatnya merupakan 

kajian ilmu dalam meningkatkan efektivitas berkomunikasi. Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan 

untuk mengelola informasi agar ilmu tersebut dapat berupa teknik-teknik  atau 

prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Teknologi 

informasi (Information Technology) itu sendiri mulai dikenal di tahu 70-an 
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dengan memiliki tujuan untuk menjawab berbagai tantangan perkembangan 

zaman.3 

Berdasarkan hasil obsevasi awal di lokasi penelitian, peneliti 

menemukan sebuah program yang menjadi salah satu pendukung dalam 

mengembangkan kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi peserta 

didik, yaitu Program Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik). 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember merupakan salah satu lembaga pendidikan 

di Jawa Timur yang menerapkan ProgramTerapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) hasil kerjasama pihak Madrasah dengan 

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Program tersebut 

merupakan program yang hampir mirip dengan Diploma 1 (D1), program ini  

dibuat untuk memberikan kesempatan bagisetiap peserta didik agar 

mengembangkan kompetensi TIK yang dimilikinya agar nantinya mampu 

beradaptasi dan bersaing dengan kemajuan ilmu teknologi. 

Program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomer 4 Tahun 2022Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pasal 27 Ayat 

2 yang berbunyi:“Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatanpendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pada pendidikan 

anak usia dini dan jenjang pendidikan  dasar dan menengah menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas”.4 

 
3 Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

Mengembangkan Profesi Guru, Ed. 1, Cet. 6, (Depok: PT Rajawali Pers, 2021), 73. 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2022 Tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan Pasal 27 Ayat 2. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas dijelaskan bahwa demi 

terwujudnya penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif, maka lembaga 

sekolah maupun madrasah dapat menjalin kerjasama atau kemitraan dengan 

lembaga lainuntuk mendukung kegiatannya. Karena dengan penyelengaraan 

pendidikan yang efektif dan efisien dapat membawa lembaga pendidikan 

selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah 

ditetapkan.Sesuai dengan namanya, program ini membutuhkan media 

komputer dan jaringan internet sebagai media pembelajarannya. Dalam proses 

belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan 

ketertarikan peserta didik yang lebih tinggi dan membangkitkan motivasi serta 

rangsangan untuk lebih semangat dalam belajar. Selain membutuhkan media 

pembelajaran yang tepat, program prodistik ini membutuhkan perencanaan 

yang baik dalam proses penerapannya agar mencapai tujuan yang diharapkan.   

Dalam mengembangkan kompetensi teknologi informasi dan 

komunikasi peserta didiknya, Prodistik Madarasah Aliyah Negeri 2 Jember 

ikut berartisipasi dalam Prodistik Competition InIT(Procommit) yang 

diselenggarakan oleh pihak Prodistik ITS dan menjuarai lomba Desain Robot 

sebagai juara II pada tahun 2020. Selain itu, tidak sedikit lulusan yang 

mengikuti kegiatan Prodistik bisa melanjutkan ke Pergururuan Tinggi yang 

ada di Indonesia, entah itu masih dalam cangkupan bidang TIK ataupun tidak. 

Adanya program Prodistik ini diharapkan sistem pembelajaran di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember ini bisa lebih banyak mencetak peserta didik serta 

lulusan terbaik yang tentunya mampu menjawab berbagai tantangan zaman 
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dan sebagai bukti kepada seluruh masyarakat bahwa Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember adalah tempat yang tepat bagi putra-putrinya untuk mendapatkan 

pendidikan yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan konteks penelitian seperti di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dengan 

tujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan serta apa saja yang menjadi 

faktor pendukung dalam pelaksanaanya. Dengan demikian judul dari 

penelitian ini adalah “Implementasi Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam Mengembangkan Kompetensi 

TIK Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan ProgramTerapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam mengembangkan Kompetensi TIK Peserta 

Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

ProgramTerapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) 

dalam mengembangkan Kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
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1. Mendeskripsikanpelaksanaan ProgramTerapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam mengembangkan 

Kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) 

dalam mengembangkan Kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dan bisa dijadikan referensi dalam bidang keilmuan manajemen 

Pendidikan, terutama dalam implementasi program serta dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Prodistik di 

lembaga Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi : 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang 

relevan dan memberikan wawasan serta pengalaman baru terkait 
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implementasi Podistik dan pengembangan kompetensi TIK peserta 

didik. 

b. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupn 

rujukan kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dalam mengetahui 

apakah implementasi Prodistik sudah berjalan sesuai yang diharapkan 

atau belum dan terkait faktor yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaannya segara diambil jalan keluarnya. Sedangkan bagi 

madrasah/sekolah lain dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

membangun dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan publik. 

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembaharuan dan sebagai penambah wawasan Mahasiswa Manajemen 

Pendidikan Islam Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 

terkait implementasi prodistik dan pengembangan kompetensi TIK 

peserta didik. 

d. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi masyarakat dalam melihat potensi yang ada di Madrasah Aliyah 2 

Jember dan juga sebagai acuan dalam memilih madrasah yang sesuai 

dengan kebutuhan anak-anaknya. 
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E. Definisi Istilah 

Pada penelitian ini sangat dibutuhkan sebuah penegasan istilah yang 

bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah yang menjadi 

pokok pembahasan pada penelitian ini. Adapun definisi istilah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Implementasi Program 

Implementasi merupakan segala kegiatan penerapan atau 

pengaplikasian dari sebuah program yang perencanaannya telah 

disempurnakan sebelumnya agar tujuan-tujuan yang diharapkan bisa 

tercapai. Sedangkan program merupakan penjabaran dari sebuah 

perencanaan dan sering diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan 

suatu kegiatan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pelaksanaan 

sebuah program, maka peran implementasi menjadi sangat penting 

keberadaannya karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Jadi, implementasi program merupakan tahapan dalam pelaksanaan 

kegiatan/program agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat terwujud. 

2. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) 

Prodistik merupakan sebuah program sekolah yang menjalin 

kemitraan dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya 

yang diperuntukan bagi peserta didik di jenjang MA/SMA sederajat dalam 

mencari terobosan untuk membekali sekaligus mengembangkan 

kompetensi peserta didik dalam bidang Teknologi Informasi dan 
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Komunikasi sehingga peserta didik mampu beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi yang berkembangan pesat. 

3. Kompetensi TIK Peserta Didik 

Kompetensi peserta didik merupakan kemampuan ataupun 

keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik melalui kegiatan 

pembelajaran dalam tingkat satuan pendidikan. Kompetensi dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu: 1) Kompetensi Kognitif, 2) Kompetensi Afektif, 

dan 3) Kompetensi Psikomotorik.Sedangkan kompetensi TIK peserta didik 

merupakan kemampuan ataupun keterampilan yang mencakup ketiga 

kompetensi tersebut dengan difokuskan pada bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. Oleh karena itu, kompetensi TIK peserta didik tidak 

hanya berfokus pada kemampuan softskill saja akan tetapi juga pada 

kemampuan hardskiil nya agar nantinya peserta didik mampu bersaing 

ditengah pesetnya perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian berisi tentang deskripsi alur 

pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. 

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 
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BAB II Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori. Penelitian 

terdahulu dicantumkan bertujuan untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan 

posisi penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori dicantumkan 

bertujuan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian untuk memecahkan 

sebuah masalah yang ditemukan dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan 

data, analisis data dan keabsahan data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, dan 

analisis data serta pembahasan temuan.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang diteliti, saran dan 

disertai rekomendasi dari peneliti yang ditujukan kepada seluruh subyek yang 

terlibat dalam temuan tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan judul yang diteliti lengkap dengan ringkasannya. Penelitian terdahulu 

disini bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan menghindari 

kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, 

dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

Pertama, Siti Rokhmawati (2019), dengan judul penelitian 

“Implementasi Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Dalam Mengembangkan Kompetensi Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Islam Al Maarif Singosari”. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Perencanaan Prodistik meliputi perumusan tujuan, 

pemilihan jurusan yang dibuka, pembentukan struktur organisasi, perumusan 

pendanaan. 2) Pelaksanaan sebelumnya ditemukan beberapa kendala seperti 

kurangnya sarana dan prasarana serta jadwal yang sulit ditentukan karena 

menyesuaikan dengan siswa yang ada di pondok, akan tetapi kendala tersebut 

bisa diatasi dengan adanya solusi-solusi yang diberikan. 3) Evaluasi dibagi 

menjadi dua yaitu evaluasi program dan evaluasi perkembangan siswa dengan 

metode tugas harian, pelaporan perkembangan siswa, dan juga adanya tindak 

lanjut. 4) Dampak kegiatan Prodistik ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

12 
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pemahaman siswa terkait teknologi informasi dan komunikasi serta bagaimana 

penerapannya.5 

Kedua, Navis Al Ainiyah (2019), dengan judul penelitian 

“Implementasi Program D1 Informasi dan Teknologi (IT) Dalam 

Pengembangan Keterampilan Siwa Membuat Media Powerpoint Pada Mata 

Pelajaran Fiqih Kelas XII Jurusan Keagamaan di MAN 1 Pasuruan”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat kendala dalam 

perencanaan kurikulum yang seharusnya ada 6 bidang minat akan tetapi hanya 

3 bidang minat yang dapat terlaksana yaitu: perkantoran, animasi, dan desain 

grafis. 2) Pelaksanaan program setara D1 Informasi dan Teknologi (IT) ini 

berjalan lancar walaupun dihadapkan dengan beberapa kendala seperti 

kurangnya laboratorium komputer dan kurangnya motivasi dari pihak sekolah 

sehingga menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti program ini 

serta3) Efekfektifitas dari hasil pembuatan media powerpoint dalam proses 

pembelajaran fiqih di kelas XII jurusan keagamaan bisa dikatakan efektif 

dengan presentase 75%.6 

Ketiga, Risyalah Diwandini (2020), dengan judul “Manajemen 

Program Pendidikan Terapan Bidang Teknolgi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Menghadapi Revolusi 

 
5 Siti Rokhmawati, “Implementasi Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa di Sekolah Menengah Atas 

Islam Al Maarif Singosari”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2019), 119-120. 
6 Navis Al Ainiyah, “Implementasi Program D1 Informasi dan Teknologi (IT) Dalam 

Pengembangan Keterampilan Siwa Membuat Media Powerpoit Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 

XII Juruasan Keagamaan di MAN 1 Pasuruan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2019), 144-145. 
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Industri 4.0 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang”. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1)Perencanaan Prodistik di Man 4 Jombang 

yang bekerjasama dengan ITS Surabaya seperti perencanaan kurikulum, 

melakukan visitasi, dan menyiapkan ToT (Training of Trainer) bagi pendidik 

prodistik. Sedangkan dari pihak Man 4 Jombang menyiapkan sarana dan 

prasarana, membentuk kepengurusan, menyiapkan tenaga pendidik, jadwal 

perkuliahan, dan strategi pembelajaran. 2) Pelaksanaannya yaitu kegiatan 

perkuliahan,workshop, diklat, ToT (Training of Trainer), kuliah tamu, dan 

mengadakan Procommit(Prodistik Competition in IT). 3) Pengawasan politik 

antara lain pengawasan dari Madrasah dan juga ITS Surabaya dengan 

monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung. 4) Dampak dari 

kegiatan Prodistik bagi kompetensi siswa dalam menghadapi revolusi industri 

4.0 di Man 4 Jombang yaitu dibuktikan dengan prestasi melalui program ini 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam menghadapi revolusi industri 

4.0. Tentunya hal ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih siswa dalam 

puluhan kejuaraan dan mencetak lulusan yang bermutu, sehingga tidak heran 

jika lulusan MAN 4 Jombang berhasil diterima di perguruan tinggi.7 

Keempat,Fitri Handayani (2019), dengan judul penelitian “Manajemen 

Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) Untuk Pengembangan Bakat dan Minat Siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Probolinggo”. Berdasarkan hasi penelitian menunjukkan bahwa 1) 

Perencanaan Prodistik di Man 4 Jombang yang bekerjasama dengan ITS 

 
7 Risyalah Diwandini, “Manajemen Program Pendidikan Terapan Bidang Teknolgi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Menghadapi 

Revolusi Industri 4.0 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang”, (Tesis: IAIN Kediri, 2020), 90. 
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Surabaya berfokus pada perencanaan desain program seperti perencanaan 

kurikulum, melakukan visitasi, dan menyiapkan ToT (Training of Trainer) 

bagi pendidik prodistik. Sedangkan dari pihak Man 2 Probolinggo 

menyiapkan sarana dan prasarana, membentuk kepengurusan, menyiapkan 

tenaga pendidik, jadwal perkuliahan, dan strategi pembelajaran. 2) 

Pelaksanaannya yaitu kegiatan perkuliahan, workshop, dan Profit 

(Probolinggo Festival IT), serta kontribusi ITS Surabaya berupa ToT 

(Training of Trainer), kuliah tamu, dan mengadakan Procommit(Prodistik 

Competition in IT). 3) Evaluasi terdiri dari: ujian-ujian dari sekolah, seperti 

UTR, UAS, TA. Sedangkan evaluasi dari pihak ITS yaitu dengan memberikan 

monitoring baik secara langsung maupun tidak. 4) Melalui program ini benar-

benar mampu mengembangkan softkill dan juga hardskill yang dimiliki siswa, 

sehingga banyak tercetak siswa-siswa yang berprestasi baik itu tingkat 

Probolinggo, Jawa Timur, Nasional maupun Internasional, hak itu dibuktikan 

dengan banyaknya kejuaraan yang didapat oleh siswa. MAN 2 Probolinggo 

juga sudah terhitung melakukan wisuda Prodistik sebanyak 3 kali, dan tidak 

sedikit lulusan yang berhasil diterima di Perguruan Tinggi favorit bahkah di 

Perguruan Tinggi Luar Negeri. Pencapaian tersebut membuat MAN 2 

Probolinggo masuk dalam nominasi 10 madrasah inspsratif se Jawa Timur.8 

Kelima, Erwin Yudi Prahara (2021) dengan judul “Pelaksanaan 

Prodistik dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pembelajaran Fiqih 

 
8 Fitri Handayani, “Manajemen Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) Untuk Pengembangan Bakat dan Minat Siswa di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Probolinggo”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 

96-97. 
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Berbasis Teknologi dan Informasi”. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Prodistik di madrasah sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ITS Surabaya, dengan ketentuan 

setiap siswa yang tidak berhasil menepuh 36 SKS selama 5 semester maka 

siswa tersebut wajib mengulang semester. 2) KontribusiProdistik terhadap 

pengembangan pembelajara fiqih berbasis IT memanfaatkan komputer dan 

jaringan internet sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan 

prinsip pembelajaran berbasis IT yang mencangkup efektif dan efisien, 

optimal, menarik dan merangsang daya kreativitas.9 

Tabel 2.1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 
 

No. Nama Peneliti, 

Tahun 

Penelitian, Judul 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Siti Rokhmawati, 

2019, 

Implementasi 

Program Terapan 

Bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(Prodistik) Dalam 

Mengembangkan 

Kompetensi 

Siswa. 

Sekolah 

Menengah 

Atas Islam Al 

Maarif 

Singosari. 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

2. Teknik penelitian 

menggunkan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Meneliti tentang 

implementasi 

prodistik dalam 

mengembangkan 

kompetensi 

peserta didik. 

Fokus dalam 

penelitian ini 

membahas tentang 

implementasi 

Prodistik dalam 

mengembangkan  

kompetensi peserta 

didik di Sekolah 

Menengah Atas 

Islam Al Maarif 

Singosari. 

Sedangkan penulis 

berfokus pada 

implementasi 

Prodisitk dalam 

mengembangkan 

kompetensi TIK 

 
9 Erwin Yudi Prahara, “Pelaksanaan Prodistik dan Kontribusinya Terhadap 

Pengembangan Pembelajaran Fiqih Berbasis Teknologi dan Informasi”, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran, Vol. 2, Issue 2, (2021): 205-207, https://doi.org/10.5281/zenodo.5651547 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5651547
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No. Nama Peneliti, 

Tahun 

Penelitian, Judul 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

peserta didik. 

 

2 Navis Al Ainiyah, 

2018, 

Implementasi 

Program D1 

Informasi dan 

Teknologi (IT) 

Dalam 

Pengembangan 

Keterampilan 

Siswa Membuat 

Media 

Powerpoint Pada 

Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas XII 

Jurusan 

Keagamaan. 

MAN 1 

Pasuruan. 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

2. Teknik penelitian 

menggunkan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Meneliti tentang 

implementasi 

prodistik. 

Fokus pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

implementasi 

Program D1 

Informasi dan 

Teknologi (IT) 

dalam 

pengembangan 

keterampilan siswa 

di MAN 1 Pasuruan. 

Sedangkan penulis 

berfokus pada 

implementasi 

Prodisitk dalam 

mengembangkan 

kompetensi TIK 

peserta didik. 

 

3 Risyalah 

Diwandi, 2020, 

Manajemen 

Program 

Pendidikan 

Terapan Bidang 

Teknolgi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(Prodistik) dalam 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Siswa 

Menghadapi 

Revolusi Industri 

4.0. 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

4 Jombang 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

2. Teknik penelitian 

menggunkan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Meneliti tentang 

implementasi 

prodistik. 

Fokus pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

manajemen Prodistik 

dalam meningkatkan 

keterampilan 

siswadalam 

menghadapi revolusi 

industri 4.0 di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 4 Jombang. 

Sedangkan penulis 

berfokus pada 

implementasi 

Prodisitk dalam 

mengembangkan 

kompetensi TIK 

peserta didik. 

 

4 Fitri Handayani, 

2019, Manajemen 

Program 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Probolinggo 

1. Menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

Fokus pada 

penelitian ini 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rokhmawati yang 

berjudul “Implementasi Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Dalam Mengembangkan Kompetensi Siswa di 

Sekolah Menengah Atas Islam Al Maarif Singosari”. Merupakan peneltian 

kualitatif yangmendeskripsikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan dampakdariimplementasi Prodistik dalam mengembangkan 

kompetensi siswa. Namun, pada penelitian ini tidak menjelaskan apa saja 

yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

Prodistik dalam mengembangkan kompetensi siswa. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Navis Al Ainiyah dengan 

judul penelitian “Implementasi Program D1 Informasi dan Teknologi (IT) 

Dalam Pengembangan Keterampilan Siwa Membuat Media Powerpoint 

Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XII Jurusan Keagamaan di MAN 1 

Pasuruan”. Merupakan penelitian yang mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan dan efektifitas dari Program D1 Informasi dan Teknologi 

dalam pengembangan keterampilan siswa dalam pembuatan media 

powerpoint. Sedangkan pada penelitian ini berokus pada pengembangan 

kompetensi TIK pesera didik dan mendeskripsikan tentang apa saja yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Prodistik dalam 

mengembangkan kompetensi TIK peserta didik. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Risyalah Diwandini dengan judul 

“Manajemen Program Pendidikan Terapan Bidang Teknolgi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa 
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Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Madrasah Aliyah Negeri 4 

Jombang”. Merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta dampak dari Prodistik dalam 

meningkatkan keterampilan siswa menghadapi revolusi industri 4.0. 

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus dalam mengembangkan 

kompetensi TIK peserta didik dan mendeskripsikan tentang apa saja yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Prodistik dalam 

mengembangkan kompetensi TIK peserta didik. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani dengan 

judul penelitian “Manajemen Program Pendidikan Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) Untuk Pengembangan 

Bakat dan Minat Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Probolinggo”. 

Merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dampak dari manajemen Prodistik 

untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Sedangkan penelitian ini 

lebih berfokus dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik dan 

mendeskripsikan tentang apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan Prodistik dalam mengembangkan kompetensi 

TIK peserta didik. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Yudi Prahara (2021) 

dengan judul “Pelaksanaan Prodistik dan Kontribusinya Terhadap 

Pengembangan Pembelajaran Fiqih Berbasis Teknologi dan Informasi”. 

Penelitian ini merupakan jurnal yang membahas tentang bagaimana 
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pelaksanaan Prodistik dan kontribusinya terhadap pengembangan 

pembelajaran berbasis IT yang mencangkup efektif dan efisien, optimal, 

menarik dan merangsang daya kreativitas. Sedangkan penelitian ini lebih 

berfokus dalam mengembangkan kompetensi TIK peserta didik dan 

mendeskripsikan tentang apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan Prodistik dalam mengembangkan kompetensi 

TIK peserta didik. 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Kurikulum 

a. Pengertian Manajemen Kurikulum 

Manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu 

“manajemen” dan “kurikulum”. Manajemen mrupakan suatu ilmu/seni 

yang berisi aktivitas perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) 

dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua 

sumberdaya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.10 

Manajemen berasal dari bahasa Inggristo manage yang berarti 

mengatur, mengurus dan mengelola. Menurut Melayu S.P. Hasibuan, 

manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

 
10 Dedi Lazwardi, “Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan”, 

Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 7 No. 1, (2017): 100, https://doi.org/10.24042/alidarah.v7i1.1112 

https://doi.org/10.24042/alidarah.v7i1.1112
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sumber daya manusia secara efektif  yang didukung oleh sumber-

sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.11 

Banyak ahli memberikan pengertian tentang manajemen, 

diantaranya adalah sebagai berikut:12 

1) Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni karena untuk 

melakukan pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan 

khusus. 

2) Menurut Horold Koontz dan Cyril O’Donnel, manajemen adalah 

usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan oran lain. 

3) G. R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan proses 

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan sebuah ilmu ataupun seni dalam bekerjasama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui 

beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, kemudian evaluasi. 

Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan 

oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program 

 
11 U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 1. 
12 U. Saefullah, 2. 
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pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, 

sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.13 Kurikulum 

merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan 

gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum.14 

Kurikulum juga disebut sebagai salah satu komponen yang 

memiliki peran penting dalam sistem pendidikan sebab dalam 

kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai 

sehingga memperjelas arah pendidikan akan tetapi juga memberikan 

pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap 

siswa. Oleh karena itu begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum 

maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus 

didasarkan pada asas-asas tertentu.15 

Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses 

pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas 

pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.16Sanajaya dan 

D. Andayani, yang dikutip dalam buku Teguh Triwiyanto menjelaskan 

bahwa kurikulum sebagai sistem memiliki komponen-komponen yang 

saling terkait. Kurikulum memiliki empat komponen, yaitu komponen 

tujuan, isi, metode atau strategi pencapaian tujuan dan komponen 

 
13 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya), 10. 
14 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana, 2011), 16. 
15 Wina Sanjaya, 31. 
16 Imam Gunawan, Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar 

Praktik, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2021), 232. 
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evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen berkaitan satu sama 

lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem 

kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, 

sistem kurikulum juga akan terganggu.17 Sistem kurikulum dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Sumber:Kemendikbud, 2013 

Gambar 2.1 

Sistem Kurikulum 

 

Kurikulum pada dasarnya disusun agar siswa dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. kurikulum disusun dengan memperhatikan 

teori dan prinsip belajar, sesuai dengan tahapan perkembangan 

psikologis siswa, akan menghasilkan kurikulum yang efektif.18 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum merupakan rencana ataupun rancangan program pendidikan 

yang disediakan untuk peserta didik dengan karakteristik yang 

 
17 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, Cet.1, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 20,  

https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?i

d=GeNwEAAAQBAJ 
18 Imam Gunawan, Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan.., 235. 

Tujuan 

Isi

Metode

Evaluasi

https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?id=GeNwEAAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?id=GeNwEAAAQBAJ
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berbeda-beda agar mencapai tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan 

sebelumnya.  

Melihat pada pengertian manajemen dan kurikulum di atas, 

maka manajemen kurikulum diartikan sebagai sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga 

evaluasi. Sebagaimana Kompri menjelaskan bahwa manajemen 

kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, 

komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan 

ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan 

substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen 

kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan 

mendorong guru untuk menyusun serta terus-menerus 

menyempurnakan materi pembelajarannya.19 

Manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi 

manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen 

kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan 

 
19 Kompri, Manajemen Sekolah (Orientasi Kemandirian Kepala Sekolah), (Yogyakarta: 

Pusaka Pelajar, 2015), 134-135. 
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mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan 

strategi pembelajarannya.20 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen kurikulum merupakan segala bentuk kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaaan kurikulum mulai dari proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengendalian 

kurikulum yang dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan dan ditetapkan sebelumnya. 

b. Kegiatan Manajemen Kurikulum 

Tahap manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 

empat tahap: a) perencanaan; b) pengorganisasian dan koordinasi; c) 

pelaksanaan; dan d) pengendalian. Dalam konteks KTSP, Tita Lestari, 

yang dikutip dalam bukuSyafaruddin dan Amiruddin 

yangmengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum terdiri dari 

empat tahap berikut:21 

1) Tahap perencanaan, meliputi langkah langkah sebagai berikut: a) 

analisis kebutuhan; b) merumuskan dan menjawab pertanyaan 

filosofis; c) menentukan desain kurikulum; d) membuat rencana 

induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. 

2) Tahap pengembangan, meliputi langkah langkah sebagai berikut: 

a) perumusan rasional atau dasar pemikiran; b) perumusan visi, misi, 

 
20 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), 18-19. 
21 Syafaruddin dan Amiruddin, Manajemen Kurikulum, Cet.1, (Medan: Perdana 

Publishing, 2017), 41. 
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dan tujuan; c) penentuan struktur dan isi program; d) pemilihan dan 

pengorganisasian materi; e) pengorganisasi kegiatan pembelajaran; 

f) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; g) penentuan cara 

mengukur hasil belajar. 

3) Tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah langkah 

sebagai beikut: a) penyusunan rencana dan program pembelajaran; 

b) penjabaran materi; c) penentuan strategi dan metode 

pembelajaran; d) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; 

e) penentuan cara dan alatpenilaian proses dan hasil belajar dan f) 

setting lingkungan pembelajaran. 

4) Tahap penilaian, tahap ini dilakukan untuk melihat sejauh mana 

kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik 

bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum 

dapat mencangkup konteks, input, proses, produk (CIPP). Penilaian 

produk berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir 

program identik dengan evaluasi sumatif. 

Jadi, kegiatan ataupun tahapan-tahapan dalam manajemen 

kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan 

penilaian. Kegiatan tersebut tidak lain bertujuan untuk memastikan 

bahwa tujuan kurikulum tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan 

tujuan kurikulum itu sendiri.  

 

 



 

 

28 

c. Ruang Lingkup, Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum 

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada satuan 

tingkat pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk 

merealisasikan dan mereferensikan antara kurikulum nasional (SK atau 

KD) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan 

sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas 

dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu 

berada. Sedangkan menyangkut prinsip, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, yakni sebagai 

berikut:22 

1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 

merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen 

kurikulum.  

2) Demokratis, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan 

demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek 

didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas 

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 

3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam 

kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang 

positif dari berbagai pihak yang terlibat. 

 
22 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, 20-21. 
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4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum 

harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai 

tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut 

memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu 

yang relatif singkat.  

5) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam 

kurikulum.  

Setiap  lembaga pendidikan yang ada di Indonesia bisa saja 

menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip-prinsip 

kurikulum yang ada di lembaga lainnya, sehingga akan ditemukan 

banyak prinsip-prinsp yang digunakan dalam suatu pengembangan 

kurikulum. 

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen 

kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 

berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan 

sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. 

Ada berapa fungsi dari manejemen kurikulum, diantaranya:23 

1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; 

2) Meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk 

mencapai hasil yang maksimal;  

3) Meningkatkan referensi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik;  

 
23 Dinn Wahyudin, 21. 
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4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran;  

5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar;  

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu 

mengembangkan. 

d. Implementasi Kurikulum 

Berkaitan dengan kurikulum, tentunya tidak akan terlepas dari 

yang namanya implementasi atau pelaksanaan pengembanagan 

kurikulum itu sendiri. Implementasi menjadi sangat penting ketika 

berbicara penerapan suatu program, baik itu dalam dunia pendidikan 

maupun sosial. 

Implementasi bukanlah istilah baru dalam dunia pendidikan 

dan dunia manajemen. Setiap lembaga pendidikan yang sudah 

menyelesaikan perencangan maupun perencanaan suatu program pasti 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik 

agar mencapai tujuan yang diharapkan sejak awal. 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap. Oleh karena itu, implementasi 

tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh subjek berikutnya yaitu 

kurikulum.24 

 
24 Kompri, Manajemen Sekolah:Teori & Praktek, Cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2014), 171. 
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Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas 

kurikulum tertulis (written curriculum) adalah bentuk pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat 

potensial (tertulis) menjadi aturan dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran.25 

Mars, dikutip oleh Mulyasa yang dikutip dalam buku Kompri, 

mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi 

kurikulum, yaitu: dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat 

guru dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. 

Dari berbagai faktor tersebut belum merupakan faktor penentu 

disamping faktor-faktor lain dengan kata lain keberhasilan 

implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh perlu, karena, 

bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak 

melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum 

atau pembelajaran tidak akan memuaskan.26 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan yang 

dilakukan setelah perancangan suatu program/kurikulum selesai dibuat 

dengan bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetepkan sejak 

awal perencanaan program itu sendiri. 

 
25 Kompri, 177. 
26 Kompri, 177. 
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2. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) 

a. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Information and Communication Technology (ITC) dalam 

konteks bahasa Indonesia disebut Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam waktu yang sangat singkat menjadi satu 

bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat 

modern. Di banyak negara menganggap bahwa memahami teknik, 

menguasai keterampilan dasar TIK serta memiliki konsep tikerupakan 

bagian dari inti pendidikan, sejajar dengan membaca menulis dan 

numerasi.27 

Susanto menyatakan bahwa Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) adalah sebuah media atau alat bantu yang 

digunakan untuk transfer data baik itu untuk memperoleh suatu data 

informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat 

digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. 

Anatta sannai juga menyatakan TIK adalah sebuah media atau alat 

bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang 

lain.28 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara umum adalah sebuah 

teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulaan 

 
27 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Tekonologi Informasi dan Komunikasi: 

Mengembangkan Profesionalitas Guru, (Depok: PT Grafindo Persada, 2021), 87. 
28 Ismail Darmi, “Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pemeblejaran 

Pendidikan Agama Islam Efektif”, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 2, (2017): 

111-121, http://dx.doi.org/10.22373/cs.v1i2.2030 

http://dx.doi.org/10.22373/cs.v1i2.2030
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(akuisisi), pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian 

informasi.29 

Dalam dunia pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi 

secara umum bertujuan agar siswa memahami alat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi secara umum Termasuk komputer 

(computer literate) dan memahami informasi (information literate), 

artinya siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dan khususnya pada komputer yang umum 

digunakan. Peserta didik yang menyadari keunggulan dan keterbatasan 

komputer, serta dapat menggunakan komputer secara optimal. Di 

samping itu, peserta didik dapat memahami bagaimana dan dimana 

informasi dapat diperoleh, bagaimana cara mengemas/mengelola 

informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya.30 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sebuah 

perangkat hasil karya manusia yang digunakan untuk mempermudah 

dalam proses penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak yang 

lain agar lebih efektif dan efisien.Selain itu, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi juga selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan 

dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia.  

 
29 Budiana, Sjafirah, dan Bakti, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dalam Pembelajaran Bagi Para Guru Smpn 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis”, Jurnal  

Aplikasi Iptek untuk Masyarkat, Vol. 4, No. 1, (2015): 59-60, 

https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v4i1.9042 
30 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 74-75. 

https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v4i1.9042
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b. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) merupakan program unggulan madrasah yang menjalin 

kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

Surabaya dalam mencari terobosan untuk membekali peserta didik 

dibidang TIK agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

tekonologi yang berkembang dengan pesat. 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) merupakan suatu program pendidikan yang dikembangkan 

oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sejak 

2007.31 

Ismaini Zain selaku ketua pelaksana kerjasama ITS 

menjelaskan bahwa prodistik ITS ini merupakan sebuah program 

pendidikan non formal yang ditujukan untuk siswa kelas X hingga XII 

SMA dalam bidang TIK. Program ini telah diuji cobakan sejak 2008 

namun hanya pada sekolah tertentu saja.32 

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya 

memberikan pelatihan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (Prodistik) untuk 34 sekolah menengah yang terdiri 

dari 28 Madrasah Aliyah (MA) dan 6 Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 
31 Dokumen, Kurikulum Prodistik 2015 Kerja sama Institut Teknologi Sepuluh November 

dengan MA/SMA di Jawa Timur, 2. 
32Republika, ITS Bekali Siswa SMA Melalui Prodistik, 

https://www.republika.co.id/berita/n5m8dq/its-bekali-siswa-sma-melalui-prodistik, diakses pada 

tanggal 27 Maret 2022 pukul 09:45. 

https://www.republika.co.id/berita/n5m8dq/its-bekali-siswa-sma-melalui-prodistik


 

 

35 

se-Jawa Timur sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat.33 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi  (Prodisitik) merupakan program yang diberikan kepada 

siswa MA/SMA atau sederajat untuk memberikan keahlian bidang TIK 

sejak dini dengan model Sistem Kredit Semester (SKS).34 

Dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih 

unggul dalam bidang TIK, maka Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

menjalin kerjasama dalam program sertifikat serasa Diploma Satu (D1) 

di bidang IT dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

Surabaya sejak tiga tahun lalu, sekitar pertengahan 2019. Program ini 

diambil oleh peserta didik dalam kurun waktu 5 semester berdasarkan 

kurikulum yang sudah disiapkan dan diterapkan oleh madrasah dengan 

proses penjaminan mutu dari pihak Institut Teknologi Sepuluh 

November (ITS) Surabaya langsung. 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwaProgram Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) merupakan sebuah program kemitraan dengan Institut 

Teknologi Sepuluh November (ITS) yang bertujuan untuk 

mengenalkan sekaligus mengembangkan keterampilan ataupun 

kompetensi TIK sejak dini kepada peserta didik agar mereka tidak 

 
33Akademi, ITS Bekali Siswa SMA/MA Melalui Pelatihan Terapan TIK, 

https://prodistik.net/editorial/editorial-oleh-kepsek/ , diakses pada 27 Maret 2022 pukul 07:16. 
34 Profil Prodistik Program Terapan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun 

2020. 

https://prodistik.net/editorial/editorial-oleh-kepsek/
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tertinggal ditengah pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahun Dan 

Teknologi (IPTEK). 

Dalam implementasi ataupun pelaksanaan Program Terapan 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) tidak 

menggunakan Kurikulum madrasah, melainkan kurikulum yang dibuat 

oleh pihak Prodisitik ITS Surabaya dengan penjaminan mutu yang 

tinggi, kurikulum tersebut adalah Kurikulum Prodistik 2020. Oleh 

karena itu, berikut merupakan aspek-aspek penting dalam 

implementasi Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) meliputi: 

1) Kurikulum Prodisitik 2020 

Kurikulum berarti pendidikan yang berikan bahan ajar dan 

pengalaman belajar yang di program, direncanakan dan dirancang 

secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan 

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik, 

tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan.35 

Kurikulum yang diterapkan dalam pelaksanaan Prodistik 

adalah Kurikulum Prodistik 2020 yang sudah dirancang langsung 

oleh pihak ITS Surabaya, adapun komponen-komponen 

pentingdalam Kurikulum 2020 adalah sebagai berikut: 

 

 
35 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek, 176 
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a) Tujuan 

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan 

dalam kurikulum. Tujuan kurikulum yang jelas dapat 

digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan 

kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, para 

pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol 

sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan 

sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku.36 

Adapun tujuan dari Prodistik adalah memberikan 

pengetahuan dan keterampilan Tekonologi Informasi dan 

Komunikas (TIK) sejak dini kepada siswa MA/SMA. 

Mengarahkan siswa untuk mengembangkan keahlian terapan 

bidang TIK pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat 

menciptakan peluang kerja.37 

Adapun kompetensi lulusan Prodisitik diharapkan 

menghasilkan lulusan MA/SMA yang mempunyai nilai plus 

sesuai dengan bidang minat siswa, yaitu:38 

(1) Perkantoran; 

(2) Design Grafis; 

(3) Editing Video; 

(4) Animasi 

 
36 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 101. 
37 Profil Prodistik Program Terapan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun 

2020. 
38 Profil Prodistik Program Terapan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun 

2020. 
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(5) Programing; 

(6) Robotika. 

Namun, pelaksanaan Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember hanya menawarkan 4 bidang minat saja, yaitu 

perkantoran, design grafis, programing, dan robotika. Jadi, 

kompetensi lulusan Prodisitik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember hanya berfokus pada 4 bidang minat yang ada. 

b) Materi Pembelajaran 

Menurut Sanjaya, yang dikutip dalam buku Rusydi 

Ananda menjelaskan bahwa materi pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa 

sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian 

standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan 

pendidikan tertentu.39 

Oleh karena itu, dalam pemilihan atau penentuan materi 

pembelajaran Prodistik harus dilakukan seoptimal mungkin 

untuk membantu peserta didik secara optimal dalam mencapai 

standar kompetensi yang sudah ditentukan. Materi 

pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurikulum 

Prodisitik 2020 dilengkapi dengan perencanaan pembelajaran 

selama 1 semester dengan kompetensi dasar yang berbeda-beda 

pada setiap mata pelajarannya. 

 
39 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan 

Pendidikan Indonesia (LPPPI), 88. 
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c) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

dalam memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Dalam hal ini, 

peserta didik harus menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) 

sebanyak 25 sks yang harus mereka tempuh selama 4-5 

semester sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah 

ditentukan. 

Dalam Prodistik, untuk menyatakan beban siswa dan 

beban pengajar dalam satu semester digunakan Satuan Kredit 

Semester (SKS). Semester adalah satuan waktu kegiatan yang 

terdiri dari 16 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal 

lainnya termasuk kegiatan evaluasi.40 

d) Penilaian 

Penilaian adalah prosess pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta 

didik. Adapun penilaian dalam kegiatan Prodisitik dibagi 

menjadi 4 kali penilaian yaitu: 

(1) Harian; 

(2)  Ujian Tengah Semester (UTS); 

(3) Ujian Akhir Semester (UAS) dan 

(4) Tugas Akhir (TA).   

 
40 Profil Prodistik Program Terapan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun 

2020. 
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2) Sumber Daya Manusia 

Jika mengacu pada teori human resources development 

(HRD) maka sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor 

terpenting dalam organisasi karena manusia yang menjalankan 

roda organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

proses dan atau kegiatan yang fokus pada unsur manusia dalam 

bekerja di organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

karyawan pegawai, buruh manajer dan pegawai lainnya untuk 

dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.41 

Secara umum, sumber daya manusia merupakan individu-

individu yang terlibat dalam sebuah organisai atau lembaga 

pendidikan. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam 

pelaksanaan Prodistik yaitu: 

a) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

b) Peserta Didik 

2) Pembiayaan  

Secara umum pembiayaan (financing) adalah bagaimana 

mencari dana dan bagaimana mengunakan dana itu dengan 

 
41 Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan: Suatu 

Pengantar Praktik, (Bandung: Alfabeta, 2021), 267. 
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memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, 

dan merencanakan kebutuhan masa datang akan uang.42 

Dalam pelaksanaan Prodistik terdapat dua sumber dana 

yaitu: 

a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan  

b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana merupakan semua alat atau fasilitas 

yang digunakan sebagai penunjang keberhasilan dalam proses 

pembelajaran baik itu bergerak maupun tidak bergerak. 

Agar semua fasilitas tersebut dapat memberikan kontribusi 

yang optimal terhadap pelaksanaan Prodistik, maka perlu 

pengelolaan yang baik seperti: 

a) Pengadaan, yaitu upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dirumuskan pada 

tahap perencanaan dan penganggaran.43 

b) Pemanfaatan, yaitu upaya dalam memanfaatkan/menggunakan 

sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. 

c) Pemeliharaan, yaitu upaya untuk mengusahakan agar kondisi 

sarana dan prasarana yang tersedia tetap dalam kondisi baik, 

 
42 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek, 225. 
43 Kompri, 200. 



 

 

42 

dengan cara merawat, dan menyempurnakan atau 

merehabilitasinya.44 

Adanya Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) ini diharapkan membuat sistem 

pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dan selalu 

terdepan dengan memanfaatkan fasilitas laoboratorium yang 

disediakan oleh madrasah untuk dapat menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember adalah 

tempat yang tepat bagi putra-putri nya mengemban pendidikan 

seperti yang mereka harapkan serta membuktikan bahwa Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember mampu bersaing dengan banyaknya 

MA/SMA yang ada disekitar Jember.  

3. Kompetensi TIK Peserta Didik 

a. Kompetensi 

Kompentensi berasal dari kata competence yang artinya 

kecakapan kemampuan atau wewenang. Kompetensi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan (memutuskan) sesuatu titik lebih dalam. Mc. Ahsan dalam 

muzafir mendefinisikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut "....is 

knowledge, skill or abilities or capabilities that a person archieves, 

which become part of his or her being to the axtent he or she can they 

 
44 Kompri, 200. 
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satisfactorily perform particular cognitive, affektive, and psychomotor 

behaviosr".45 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang terutama siswa yang sering berjalannya waktu melalui 

proses kegiatan pembelajaran dalam tingkat satuan pendidikan 

tertentu. Sebagaimana menurut Salim: 

“Sasaran pembelajaran harus didasarkan kepada standar 

kompetensi lulusan yang harus mencakup tiga ranah baik pada dataran 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang di elaborasi pada satuan 

pendidikan. Kegiatan rendah tersebut dicapai melalui beragam 

kegiatan sesuai dengan karakteristik yang ada pada masing-masing 

karena bersangkutan. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. 

Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi.Keterampilan diperoleh 

melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 

dan mencipta”.46 

Penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik 

dilakukan secara objektif sesuai dengan kinerja keterampilan, nilai dan 

sikap yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya. 

Penilaian objektif terhadap peserta didik dapat dilakukan para pendidik 

 
45Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 18. 
46 M. Musfiqon dan Nurdyansyah, Pedekatan Pembelajaran Saintifik, (Sidoarjo: Nizamia 

Learning Center, 2015), 38. 
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dengan cara tes berupa tulisan atau lisan untuk mengetahui 

kemampuan pengetahuan dengan observasi untuk penilaian sikap 

peserta didik, dan melakukan ujian praktik guna menilai kemampuan 

psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik.47 

Menurut Taksonomi Bloom, yang dikutip dalam buku Wina 

Sanjaya menjelaskan bahwa kompetensi dibagi menjadi tiga 

kelompok48, yaitu: 

Gambar 2.2 Komponen-komponen Kompetensi 

 

1) Kompetensi Kognitif 

Kompetensi kognitif adalah tujuan pendidikan yang 

berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan 

berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah. Kompetensi kognitif menurut Taksonomi 

Bloom pada ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan 

Krathwohl terdiri dari enam tingkatan yaitu: 

 

 

 
47 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 37. 
48Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Cet. 3,  (Jakarta: Kencana 2010), 102. 

KOMPETENSI

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTORIK
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a) Kategori C1-Mengingat (Remember) 

Mengingat adalah mengambil pengetahuan yang relevan 

dari memori jangka panjang. Termasuk di dalamnya mengenali 

(recognizing) dan recalling (menuliskan/ menyebutkan). 

Mengingat merupakan proses kognitif yang palingrendah 

tingkatannya. 

b) Kategori C2- Memahami (Understanding)  

Memahami yaitu mengkonstruksi makna atau pengertian 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan 

informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, 

atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema 

yang telah ada dalam pemikiran siswa. Siswa dikatakan 

memahami ketika mereka mampu untuk membangun makna 

dari pesan instruksional termasuk lisan, tertulis, dan grafis 

komunikasi, dan materi yang disampaikan. Proses kognitif 

dalam kategori Memahami termasuk menafsirkan (interpreting), 

mencontohkan (examplifying), mengklasifikasi (classifying), 

meringkas (summarizing), menyimpulkan (inferring), 

membandingkan (comparing), danmenjelaskan(explaining). 

c) Kategori C3-Mengaplikasikan (Applying)  

Mengaplikasikan atau menerapkan ataupun 

menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau 

memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan 
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pengetahuan prosedural. Penerapan terdiri dari dua macam 

proses kognitif yaitu mengeksekusi (executing) tugas yang 

familiar dan mengemplementasi (emplementing) tugas tugas 

yang tidakfamiliar. 

d) Kategori C4-Menganalisis (Analyzing)  

Kategori menganalisa meliputi menguraikan suatu 

permasalahan atau obyek ke unsur-unsur penyusunnya dan 

menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur 

penyuaun tersebut dengan struktur besarnya. Kategori ini juga 

termasuk menganalisis bagian-bagian terkait satu sama lain.  

e) Kategori C5-Mengevaluasi (Evaluating)  

Mengevaluasi didefinisikan membuat suatu 

pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria dan standar 

yang ada. Kriteria yang sering dipakai adalah kualitas, 

efektifitas, efisiensi dan konsistensi. Standar mengevaluasi dapat 

berbentuk kuantitatif. Mengevaluasi termasuk juga 

proses kognitif memeriksa dan mengkritisi. 

f) Kategori C6-Mengkreasi (Creating)  

Mengkreasi atau mencipta yaitu menempatkan elemen 

bersama-sama untuk membentuk satu kesatuan yang utuh atau 

fungsional; yaitu, reorganisasi unsur ke dalam pola atau struktur 

yang baru. Termasuk dalam mencipta yaitu 

generating/menghipotesiskan, planning/merencanakan, dan 
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producing/menghasilkan. Proses kreatif dapat di bedakan 

menjadi 3 fase yaitu (1) representasi masalah, (2) perencanaan 

solusi, dan (3) pelaksanaan solusi.49 

2) Kompetensi Afektif 

Kompetensiafektif berkenaan dengan sikap nilai-nilai dan 

apresiasi. Kompetensi ini merupakan bidang tujuan pendidikan 

kelanjutan dari domain kognitif. Menurut Krathwohl, dkk., dikutip 

dalam buku Wina Sanjayamenjelaskan bahwakompetensi afektif 

memili lima tingkatan yaitu: 

a) Penerimaan 

Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan 

seseorang terhadap gejala kondisi keadaan atau suatu masalah. 

b) Merespon  

Merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh 

kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu 

seperti kemampuan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, 

kemauan untuk mengikuti diskusi, kemampuan untuk membantu 

orang lain, dan lain sebagainya. 

c) Menghargai 

Tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk memberi 

penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek 

tertentu. 

 
49 Ramlan Efendi, “Konsep Revisi Taksonomi Bloom dan Implementasinya Pada 

Pelajaran Matematika SMP”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 2 Nomer 1, (2017): 74-

76. https://dx.doi.org/10.26877/jipmat.v2i1.1483 

https://dx.doi.org/10.26877/jipmat.v2i1.1483
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d) Mengorganisasi 

Tujuan yang berhubungan dengan organisasi berkenaan 

dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu 

termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai 

itu. 

e) Karakteristik Nilai 

Tujuan ini adalah mengadakan sintesis dan internalisasi 

sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam sehingga nilai-

nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan (falsafah) 

kehidupan serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan 

berperilaku.50 

3) Kompetensi Psikomotorik 

Ranah psikomosotorik menurut Dave’s yang dikutip dal 

buku Ali Aulia Rahman dan Cut Eva Nasryah adalah: (a) imitasi, 

(b) manipulasi, (c) ketepatan, (d) artikulasi, dan (e) naturalisasi. 

Imitasi: mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai 

pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah. Contoh: 

menjiplak hasil karya seni. Manipulasi: mampu menunjukkan 

perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contoh: 

membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran, ataupun 

membaca mengenai hal tersebut. Ketepatan: meningkatkan metode 

supaya lebih tepat. Beberapa kekeliruan tampak jelas. Contoh: 

 
50 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 104-105. 
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bekerja dan melakukan sesuatu kembali, sehingga menjadi “cukup 

baik.” Artikulasi: mengkoordinasikan serangkaian tindakan, 

mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Contoh: 

memproduksi film video yang menampilkan musik, drama, warna, 

suara dsb. Naturalisasi: telah memiliki tingkatperformance yang 

tinggi sehingga menjadi alami, dalam melakukan tidak perlu 

berpikir banyak. Misalkan: Michael Jordan bermain basket, Nancy 

Lopez memukul bola golf.51 

Penyusunan tujuan psikomotor secara hierarkhis dalam lima 

tingkat sebagai berikut: (1) Meniru. Tujuan pembelajaran pada 

tingkat ini diharapkan peserta didik dapat meniru suatu perilaku 

yang dilihatnya, (2) Manipulasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat 

ini menuntut peserta didik untuk melakukan suatu perilaku tanpa 

bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Tetapi diberi 

petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal, (3) Ketepatan 

Gerakan. Tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu 

melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual 

maupun petunjuk tertulis, dan melakukannya dengan lancar, tepat, 

seimbang dan akurat, (4) Artikulasi. Tujuan pembelajaran pada 

level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan 

dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat, dan (5) 

Naturalisasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini peserta didik 

 
51 Ali Aulia Rahman dan Cut Eva Nasryah, Evaluasi Pembelajaran, Cet. 1, (Sidoarjo: 

Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 107. 
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mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir 

lagi cara melakukannya dan urutannya.52 

Melihat pada ketiga kompetensi yang dijelaskan di atas, 

maka dalam pemfokusan kompetensi TIK hanya lebih difokuskan 

pada bidang TIK saja. Artinya, kompetensi TIK merupakan 

kemampuan ataupun keterampilan yang mencakup ketiga 

kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik dengan difokuskan 

pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu, 

kompetensi TIK peserta didik tidak hanya berfokus pada 

kemampuan softskill saja akan tetapi juga pada kemampuan 

hardskiil nya agar nantinya peserta didik mampu bersaing ditengah 

pesetnya perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih. 

b. Peserta Didik 

Menurut Oemar Hamalik, yang dikutip dalam Eka Prihatin 

menjelaskan bahwa Peserta Didik merupakan satu komponen masukan 

dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional.53 

Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik 

merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses 

pendidikan.54Dalam perspektif psikologis peserta didik adalah individu 

yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik 

 
52 Ali Aulia Rahman dan Cut Eva Nasryah, Evaluasi Pembelajaran, 107-108. 
53 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2014), 3. 
54Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta PT. Rajawali Pres, 2010), 121. 
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fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu 

yang telah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal 

kemampuan fitrahnya.55 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik merupakan individu/seseorang yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan baik secara fisik maupun psikis untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya.  

 
55Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), 39. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi 

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh 

kata-kata berdasarkan teknik pengumupulan dan analisis data yang relevan 

yang diperoleh dari situasi alamiah.56 

Dalam bukunya, Sugiyono juga menjelaskan bahwa metode penelitian 

kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondusi yang alamiah (natural setting).57 Desain 

penelitian kualitatif bersifat umum dan juga berubah-ubah atau berkembang 

sesuai dengan situasi dilapangan, oleh karena itu desain penelitian harus 

fleksibel dan terbuka. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa 

gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, 

dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.58 

Penelitian deskriptif kualitatif disini bertujuan untuk mengungkap 

fakta yang sesuai dengan kondisi di lapangan secara spesifik, transparan dan 

juga mendalam tanpa dipengaruhi pandangan maupun pendapat pribadi. 

 

 
56 Satory Djam’an, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 25. 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Cet. 2 (Bandung: 

Alfabeta, 2020), 17. 
58 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia 

Indonesia, 2019), 7. 

52 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember yang 

berada di Jl. Manggar No. 2, Gebang Poreng, Gebang, Kec. Patrang, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117. Terpilihnya lokasi penelitian ini tidak 

hanya karena tempatnya yang startegis dan mudah dijangkau oleh peneliti, 

akan tetapi ada beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember merupakan salah satu lembaga 

pendidikandi Jawa Timur khususnya di Jember yang menjalin kemitraan 

dengan ITS Surabaya dalam menjalankan dan mengembangkan Program 

Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik). Adapun MoU antara Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

dengan ITS Surabaya bisa dilihat pada lampiran 4. 

2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah mencetak peserta didik yang 

berprestasi dengan menjuari beberapa perlombaan dalam bidang IT. 

3. Sebelumnya belum ada penelitian yang mengkaji tentang implementasi 

Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam meningkatkan kompetensi TIK di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti sudah menentukan subjek penelitian 

yang akan dijadikan sebagai informan terkait dengan situasi dan kondisi di 

lokasi penelitian dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap 
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tahu terkait informasi yang diharapkan, sehingga terkumpul beberapa subjek 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah, 

2. Pengelola Prodistik 

3. Peserta Didik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

proses penelitian karena data yang diperoleh akan dijadikan sebagai pemecah 

dari permsalahan yang ada. Jadi, untuk mengumpulkan data-data yang sesuai 

dengan fakta di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan kondisi lapang secara 

langsung  dengan memperhatikan objek penelitian dan hasilnya dicatat 

secara sistematis agar diperoleh gambaran lebih riil dengan kondisi di 

lapang.Syofian Siergar,dalam bukunya menjelaskan bahwa observasi 

merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang 

kondisi objek penelitian tersebut.59 

 
59 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana, 2017), 19. 
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Dalam penelitian ini, model observasi yang digunakan peneliti 

adalah observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen.60 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan/data untuk 

tujuan penelitian dengan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan wawancara.61 

Dalam penelitian ini, pedoman wawancara yang digunakan peneliti 

adalah pedoman wawancara semi tersturktur, pertama-tama pewawancara 

menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya kepada 

responden, kemudian data yang diperoleh diperdalam satu-persatu untuk 

mendapatkan keterangan yang lebih lanjut sehingga jawaban yang 

diperoleh bisa mencangkup semua variabel dengan keterangan yang 

lengkap. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari 

informasi dari materi tertulis, foto, gambar,mataupun video yang relevan 

dengan masalah penelitian.62 

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode pelangkap dari 

metode-metode sebelumnya yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, 

 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 204. 
61 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif.., 18. 
62Anis Fuad & Kadung, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014), 61. 
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sehingga hasil penelitian semakin kredibel/dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang ada. Adapun 

dokumentasi yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, 

2. Foto Kampus ProdistikMadrasah Aliyah Negeri 2 Jember, 

3. Kurikulum Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, 

4. Data sarana dan prasarana Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember, dan  

5. Foto pelaksanaan kegiatan Prodistik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu upaya yang digunakan untuk 

menyususun dan mengolah data yang sudah diperoleh dari hasil obeservasi, 

wawancara dan juga dokumentasi sehingga kebenarannya dapat 

dipertanggung jawabkan. Muhammad, di dalam bukunya menjelaskan bahwa 

analisis data sebagai mengidentifikasikan dan menyusun pola-pola, kategori, 

tema-tema, fokus-fokus atau masalah-masalah yang sesuai dengan tujuan 

penelitian.63 

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah model Miles, Huberman dan Saldana. Komponen dalam analisis data 

 
63 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011), 222. 
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Miles, Huberman dan Saldana, yang dikutip dalam jurnal Alfi Haris Wanto 

menyebutkan komponen-komponennya sebagai berikut:64 

1. Kondensi Data (data condensation) 

Kondensi data merupakan suatu aktivitas yang diawali dengan 

memilih, menyederhanakan dan memisahkan hal-hal yang menjadi pokok 

penting dan diperlukan. Kesimpulannya bahwa proses kondensi data ini 

diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data 

tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkip wawancara tersebut 

dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

2. Penyajian Data (data display) 

Setelah melakukan kondensi data maka selanjutnya adalah 

penyajian data. Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi disusun secara terstruktur agar mudah dipahami. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian databisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penyajian data 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.65 

3. Penarikan Kesimpulan (cloncusion drawing) 

Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan 

data yang sudah tersusun dan disajikan sebelumnya, maka dilakukan 

 
64 Alfi Haris Wanto, ”Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City”, Jurnal Of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 

1, (November 2017): 41-42.https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), 246. 

https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43
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penarikan kesimpulan oleh peneliti yang didukung dengan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten pada saat observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data bertujuan untuk memperoleh kredibel/kepercayaan 

dengan mengukur kebenaran informasi ataupun data yang didapat dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility atau (validitas internal), uji dependability (reabilitas) 

data, uji transferability atau (validitas eksternal) dan uji comformability 

(objektivitas).66 

Untuk mendapatkan temuan yang absah, maka peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan menggali kebenaran data atau 

informasi melalui pengecekan kembali sumber perolehan data. Data dari 

sumber berbeda akan di sortir dan ditampilkan dalam bentuk matriks. 

Kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan persamaan dan 

perbedaannya untuk dipilih yang lebih spesifik. 

 

 

 
66 Putra Nusa dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 35.s 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik bertujuan untuk pengecekan kebenaran 

informasi dari beragam teknik pengumpulan data. Data yang telah 

diperoleh akan dibandingkan keserasian antara satu teknik pengumpulan 

data dengan teknik pengumpulan data lainnya dan apabila ada perbedaan 

maka akan dilakukan pengecekan lanjutan untuk memperoleh penyebab 

perbedaan pada data. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti akan memberikan gambaran mulai dari awal 

sampai akhir selama melakukan penelitian. Adapun tahapan yang dilalui 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Dalam tahap ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi dan melakukan 

observasi awal (pra penelitian) untuk memperoleh gambaran secara 

umum terkait lokasi penelitian dan kondisi awal yang berhubungan 

dengan implementasi program, khususnya implementasi prodistik dalam 

mengembangkan kompetensi tik peserta didik, sehingga peneliti dapat 

menentukan fokus penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapang, 

kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada 

lembaga yang dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember. 
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan observasi lanjutan untuk 

mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya yang berhubungan fokus 

penelitian mengunnakan metode yang sudah ditentukan pada tahap pra 

penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti mulai menyusun dan mengolah data yang 

sudah diperoleh pada tahap pelaksanaan penelitian, setelah itu dilakukan 

penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. 

Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan metode 

yang digunakan dalam memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Letak Geografis67 

 

Gambar 4.1 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember (Tampak Depan) 

 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jember terletak di Desa 

Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Daerah ini terletak pada 

posisi - 8.166 (Garis Lintang) dan 113.6936 (Garis Bujur). Letaknya yang 

strategis karena langsung berhadapan dengan jalan raya sanga mudahkan 

dijangkau oleh masyarakat, selain itu daerah sekitar Madrasah sangat 

padat oleh penduduk dan dekat dengan beberapa Madrasah Tsanawiyah 

serta  Sekolah Menegah Pertama sehingga menjadikan MAN 2 Jember 

sebagai pilihan untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut. 

  

 
67 Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh peneliti, Jember, 08 Juni 

2022. 
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2. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember68 

MAN 2 Jember adalah alih fungsi dari PGAN Jember, sesuai 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 1992 Tanggal : 27 

Januari 1992 PGAN Jember. Tehitung mulai Tanggal 1 Juli 1992 dialih 

fungsi berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Sejak 

berdirinya lembaga dibawah Kementerian Agama ini selalu berinovasi dan 

berimprovisasi sejalan dengan gemuruhnya perkembangan dunia 

pendidikan di tanah air. Dari prasasti dan dokumentasi tua, peta 

perjalanannya sehingga menjelma menjadi MAN 2 ini dapat dituturkan 

sebagai berikut : 

a. Tahun 1950, Menteri Agama RI, yang saat itu dijabat oleh : 

KH.Muhammad Dahlan, mendirikan sekolah yang diberi nama 

Pendidikan Guru Agama Negeri Jember, dengan SK Menag nomor : 

195/A/C.9/1950, tanggal 27 Desember 1950, tempat belajarnya di 

gedung SMI (Sekolah Menengah Islam) berlokasi di Jalan KH. Siddiq 

nomor 200, Talangsari Jember. 

b. Tahun 1951 berubah menjadi PGAP Negeri dan tempatnya pindah ke 

SMPN 1 Jember (Jl. Kartini) sampai tahun 1954. 

c. Tahun 1954 pindah ke SGB (Sekolah Guru Bawah Negeri, Jalan 

Kartini) sekarang SMK 4 Jember, sampai tahun 1956. 

d. Tahun 1956 pindah ke STN (Sekolah Teknik Negeri) Kreongan, dekat 

Rumah Sakit Paru, sekarang SMPN 10 Jember tapi masuk sore sampai 

 
68 Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh peneliti, Jember, 08 Juni 

2022. 
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tahun 1959 karena paginya digunakan STN sendiri. 

e. Tahun 1959 sampai sekarang, menempati gedung sendiri (yang 

ditempati sekarang ini). Semula bernama Jalan KH. Agus Salim, 

namun sejak tahun 1978 berubah menjadi Jalan Manggar Jember. 

f. Tahun 1960 PGAPN berubah menjadi PGAN 4 Tahun Jember. 

g. Tahun Pelajaran 1964 / 1965 berubah menjadi PGAN 6 Tahun (Masa 

belajar 6 tahun) atas dasar SK Menag nomor 19 Tahun 1959. Sehingga 

lulusan PGAN 4 tahun tidak lagi melanjutkan ke Malang. 

h. Tahun 1978 berubah menjadi PGAN 3 Tahun, yang lama belajarnya 3 

tahun tidak lagi 6 tahun. (SK Menag nomor 19 tahun 1978). Sehingga 

siswa kelas I, II dan III-nya menjadi MTsN 2 Jember, sedangkan kelas 

IV, V dan VI-nya menjadi kelas I, II dan Kelas III PGAN. 

i. Tahun 1992 berubah menjadi MAN 2 Jember (SK Menag Nomor 42 

Tahun 1992 tanggal 27 Januari 1992), sampai sekarang ini. 

j. SedangkanyangmenjabatKepala Madrasah sejakberdirinyasampai 

sekarang telah mengalami 16 kali pergantian Kepala Madrasah. 

3. Identitas Lembaga69 

a. Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

b. NSM   : 131135090002 

c. NPSN   : 20580292 

d. Status Sekolah  : Negeri 

e. Alamat Madrasah  : Jln. Manggar No. 72 

 
69 Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh peneliti, Jember, 08 Juni 

2022. 
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f. Desa   : Gebang 

g. Kecamatan  : Patrang 

h. Kabupaten   : Jember 

i. Provinsi   : Jawa Timur 

j. Posisi Geografis  : - 8.166 (Lintang) dan 113.6936 (Bujur) 

k. Alamat Website  : www.man2jember.sch.id 

l. Alamat Email  : manda2jember@gmail.com 

m. Predikat Akreditasi : A 

n. Jumlah Guru  : 69 Guru  

o. Jumlah Siswa  : 1167 Siswa 

p. Waktu Pembelajaran : 06.30 Pagi sampai 14.30 Sore 

q. Program Unggulan : 

1) Pogram Ketarampilan 

a) Prodistik Kerjasama dengan ITS 

Keahlian : Perkantoran, Programming, Design Grafis, Robotik, 

b) Pengelolahan Hasil Pangan (PHP) 

c) Tata Busana 

2) Pogram Tahfidzul Qur’an (Berasrama) 

3) University Intensive Program (Intrakurikuler) 

r. Kepala Madrasah  : Drs. H. Riduwan 

NIP   : 196410121991031004 

http://www.man2jember.sch.id/
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4. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember70 

a. Visi 

“Tewujudnya madrasah berkualitas, kompetitif secara global 

dan berwawasan lingkungan”. 

Adapun indikator Visi MAN 2 Jember adalah sebagai berikut: 

1) Madrasah Berkualitas: Madrasah mampu memberikan pelayanan 

prima pada bidang akademik maupun non akademik. 

2) Kompetitif Secara Global: memiliki kemampuan dan daya saing 

tingkat regional nasional dan internasional dan menguasai 

teknologi menyongsong revolusi industri 4.0 dan revolusi industri 

5.0 dengan tidak meninggalkan Aqidah (Alquran dan hadist). 

3) Berwawasan Lingkungan: terwujudnya penerapan nilai-nilai 

budaya yang sehat perilaku sikap hidup bersih, sehat dan cinta 

lingkungan. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kesadaran moderasi beragama. 

2) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

3) Menanamkan nilai-nilai religi, spiritualistas dan moral. 

4) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. 

5) Meningkatkan program penguatan belajar dan bimbingan 

6) Meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler. 

 
70 Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh peneliti, Jember, 08 Juni 

2022. 
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7) Mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan 

bernegara. 

c. Tujuan  

1) Menyamakan pedoman antara satu guru dan guru yang lain pada 

mata pelajaran yang sama yaitu RPP, soal PH, karena masi tidak 

sama agar instument ukuran penilaiannya bisa seimbang. 

2) Meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar menggunakan E-

learning dang menggerakkan gerakan literasi (GELEM) contohnya 

membuat karya ilmiah atau menulis buku. 

3) Menigkatkan loyalitas, akuntabilitas, serta efektifitas Tenaga 

Kependidikan dalam bekerja. Sehingga tidak betumpu pada satu 

atau dua orang saja. 

4) Meningkatkan prosentase siswa dalam melaksanakan ibadah wajib 

dan sunah sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Meningkatatkan prosentase lulusan MAN 2 Jember yang diterima 

di Perguruan Tinggi favorit di wilayah kabupaten Jember dan 

sekitarnya sehingga tercapai sesuai kuota akreditasi A yaitu 40%. 

6) Meningkatkan Nilai Akhir Madrasah minimal sama dengan KKM. 

7) Mendorong siswa dapat memimpin kegiatan keagamaan dalam 

kehidupan masyarakat. 

8) Mendorong siswa memiliki sikap simpati dan empati dalam 

pelestarian lingkungan dan pencegahan terhadap kerusakan 

lingkungan. 
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d. Stuktur Organisasi Madrasah 

Adapun struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah sebagai berikut : 

1) Kepala Madrasah   : Drs. H. Riduwan 

2) Kepala Tata Usaha   : Mas Udi, SE 

3) Komite     : Imron Rosyadi, M.Pd 

4) Wakamad Bidang Kurikulum  : Nur Hidayat, S.Pd. M.Pd 

5) Wakamad Bidang Humas  : Tien Lutfiah, S.Pd. M.Pd 

6) Wakamad Bidang Kesiswaan  : H. Joko Purnomo, M.Pd.I 

7) Wakamad Bidang Sarana  : Munadiroh, S.Pd 

e. Daftar Pengelola dan Pengajar Prodistik71 

1) Pengarah Program 

a) Drs. H. Riduwan    : Penanggung Jawab 

b) Nur Hidayat, S.Pd, S.Kom, M.Pd  : Anggota 

2) Pengelola Program 

a) Ya Salam, S.Pd, M.M   : Ketua Prodistik  

b) Dhanni Wardianto, S.Kom, M.Kom : Sekretaris Prodistik 

c) Dyana Sumiyanto, S.Pd, M.Pd  : Bendahara Prodistik  

d) Dwi elok Pratiwi, A.Md   : Kesiswaan 

3) Pengajar 

a) Ya Salam, S.Pd, M.M 

b) Nur Hidayat, S.Pd, M.Pd 

 
71 SK Pengelola dan Pengajar Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi 

oleh peneliti, Jember, 06 Juni 2022. 



 

 

61 

c) Suwandi, S.Pd, M.Si 

d) Luqmanul Hakim, S.Ag 

e) Dhanni Wardianto, S.Kom, M.Kom 

f) Nasrullah Syariful Anam, S.Kom 

g) Sugiono, S.Kom 

h) Muhammad Nurrohim, S.Pd 

i) Uluf Fiad Remdani, S.Pd 

5. Keadaan Sarpras72 

Salah satu hal yang menjadi penting keberadaannya dalam poses 

pengembangan dan pencapaian terkait tujuan dari setiap program yang 

diselenggarakan oleh MAN 2 Jember tentunya tidak terlepas dari peran 

sarana prasarana yang memadai, sehingga semua program yang 

dilaksanakan selama ini bisa berjalan sesuai dengan harapan seluruh 

masyarakat madrasah. Adapun beberapa gedung dan fasilitas yang 

disediakan oleh MAN 2 Jember dalam menunjang setiap program yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut:73 

a. Gedung/Rumah Negara Golongan II Tipe C; 

b. Gedung Pendidikan Permanen dan Semi Permanen; 

c. Gedung Laboratorium Bahasa; 

d. Gedung Laboratorium Multimedia; 

e. Gedung Laboratorium TI; 

 
72 Data Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
73 Data Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, Dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
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f. Gedung Laboratorium AIO; 

g. Gedung Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember; 

h. Gedung Tempat Beribadah; 

i. Gedung Asrama; 

j. Area Parkir; 

k. Gazebo (Taman Baca) Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Pada penyajian data ini, peneliti akan memaparkan kondisi sebenarnya 

yang ditemui di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Data ini diperoleh melalui 

observasi di lokasi penelitian dan wawancara Kepala Madrasah, Ketua 

Prodistik, Sekretaris Prodistik, Guru Prodistik, dan Peserta Didik. 

1. Pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Prodistik merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan 

oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember kepada peserta didik. Program ini 

bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman Teknologi 

Informasi dan Komunikasi sejak dini kepada peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) 

hasil bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Surabaya yang mejakian keterampilan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi.74 Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

 
74 Observasi oleh peneliti, Jember, 20 April 2022. 
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Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberyang diwakilkan 

kepada Bapak Nur Hidayat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Kurikulum sekaligus anggota pengelola ProdistikMadrasah Aliyah Negeri 

2 Jember, beliau menjelaskan bahwa: 

“di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberterdapat tiga program 

unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat khususnya peserta 

didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dan salah satunya adalah 

Prodistik yang merupakan Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Nah, pada awalnya program ini 

merupakan program ekstrakurikuler keterampilan multimedia 

biasa, namun secara berkala program ini ditingkatkan kembali dan 

disesuakan dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin 

pesat. Sehingga pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

melakukan kerjasama dengan pihak ITS Surabaya terkait 

keterampilan multimedia yang disebut dengan Prodistik, yang 

dalam aplikasianya disebut dengan sekolah sambil kuliah serasa 

atau hampir mirip Diploma 1 (D1)”.75 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Dhanni Wardianto 

selaku Sekertaris Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Pada awalnya Prodistik ini merupakan program unggulan 

madrasah yang memiliki kepanjangan dari Program Setara 

Diploma 1 (D1) yang kemudian di revisi oleh pihak ITS Surabaya 

menjadi Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. Sehingga Prodistik ini lebih condong atau hampir 

mirip dengan program pendidikan Diploma 1 (D1), namun 

Prodistik ini tidak bisa mentransfer peserta didik ke S1 komputer. 

Prodistik disini merupakan program yang bertujuan untuk 

memberikan pelatihan keterampilan terapan di bidang TIK sejak 

dini, sehingga mencetak peserta didik yang unggul di bidang 

TIK”.76 

 

 
75Nuh Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Juni 2022. 
76Dhanni Wardianto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Juni 2022. 
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Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ya Salam selaku 

Ketua Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Prodistik ini merupakan strategi unik yang dimiliki dan 

dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberdalam 

meningkatkan daya saing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di 

Jember. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jembermerupakan satu dari dua 

Madrasah/Sekolah menengah di Jember yang memiliki sekaligus 

melaksanakan Prodistik,bahkan sekolah-sekolah favorit yang ada 

di sekitar Jember pun tidak ada yang punya, hanya Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember 

saja. Awalnya, saya adalah ketua Prodistik di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Jember yang kemudian pindah ke Madrasah Aliyah 

Negeri2 Jember dan mendapatkan tugas untuk mengelola Prodistik 

disini dan menjabat sebagai ketua Prodistik kembali. Seperti 

kepanjangannya, Prodistik ini bertujuan untuk memberikan 

keterampilan multimedia/ Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) kepada peserta didik yang sudah disesuaikan dengan 

kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi yang bergerak 

cepat”.77 

 

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh peserta didik 

yang mengikuti Prodistik yaitu Kamila Nasywa siswa Kelas XI IPA 5, dia 

menjelaskan bahwa: 

“Pordistik ini merupakan program yang menjalin kerjasama 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberdengan ITS Surabaya, program 

ini memberikan pehaman sekaligus mengenalkan peserta didik 

terkait konsep seperti programing, design grafis, rototik dan 

perkantoran. Sehingga mereka merasakan kalau mereka sekolah di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jembertidak hanya terbatas belajar 

tentang pelajaran untuk anak kelas IPA, IPS dan Agama saja, akan 

tetapi mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang 

Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin hari 

semakin canggih”.78 

 

 
77Ya Salam, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
78Kamila Nasywa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
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Gambar 4.2 

Pengenalan Prodistik79 

 
 

Gambar 4.3 

Tujuan Prodistik80 

 

Ketika berbicara suatu program, implementasi menjadi sesuatu 

yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya program 

tersebut. Setiap Instansi/lembaga pendidikan yang sudah menyelesaikan 

perancangan sekaligus perencanaan suatu program pasti akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik agar mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberberjalan 

dengan lancar sesuai dengan harapan. Pelaksaan Prodistik ini 

menggunakan kurikulum yang digunakan dalam kegiatan Prodistik ini 

 
79 Profil Prodistik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember 06 Juni 2022. 
80 Profil Prodistik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember 06 Juni 2022. 
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menggunakan Kurikulum Prodistik 2020 yang disusun dan dirancang 

langsung oleh pihak ITS Surabaya yang sudah terjamin mutunya, 

sedangkan pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberhanya mengurus teknis 

di lapang saat pelaksanannya.81 Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Dhanni Wardianto selaku Sekretaris Prodistik 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau menjelaskan bahwa:  

“Pelaksanaan Prodistik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jembersudah 

berjalan sekitar tiga tahun yang dimulai sejak tahun 2019, setiap 

tahunnya semakin banyak anak-anak yang mulai tertarik dengan 

Prodistik ini sehingga jumlah peserta didik yang mengikuti 

Prodistik semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jembersendiri meyediakan empat bidang minat 

untuk ditawarkan kepada anak-anak, yang diantara 1) Programing, 

2) Robotik, 3) Design Grafis, dan 4) Perkantoran dengan 

menggunakan kurikulum yang sudah disediakan oleh pihak ITS 

Surabaya yaitu Kurikulum Prodistik 2020, dan Alhamdulillahnya 

keempat bidang minat tersebut dapat terlaksana secara keseluruhan 

dengan minat dari pesera didik yang lumayan tinggi.Tahun ini, 

pada wisuda kelas XII kemarin Prodistik telah mewisuda sebanyak 

enam puluh (60) anak, mereka dinyatakan lulus dengan tugas 

akhirnya yang tidak mudah dengan berbekal modul dan juga guru 

yang terlibat dalam proses pelaksanaanya. Tidak lupa, Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember selalu berpartisipasi dalam kegiatan 

Procommit (Prodistik Competition In IT) yang diselenggaran oleh 

pihak ITS Surabaya”.82 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat 

selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus anggota 

pengelola Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Dalam aplikasinya, Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jembersudah bisa melulusakan banyak peserta didik bersertifikat 

Prodistik dan Alhamdulillahnya mendapat respon yang baik dari 

 
81 Observasi oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
82Dhanni Wardianto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
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para wali murid. Terkait kurikulum yang diberlakukan, kami tidak 

menggunakan kurikulum yang dipakai madrasah melainkan 

kurikulum yang sudah disediakan oleh pihak ITS Surabaya. 

Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberjuga sering mengikuti 

lomba-lomba yang sesuai dengan bidangnya baik itu di dalam 

maupun diluar Provinsi Jawa Timur. Selain sering mengikuti 

lomba yang diselenggarakan ITS Surabaya dan pernah 

mendapatkan juara dua lomba Robotik dua tahun lalu, Prodistik 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberjuga pernah mengikuti lomba 

Robotik di UGM dan juga Jakarta yang diadakan oleh Kemenag. 

Robotik menjadi salah satu bidang minat yang ditawarkan pada 

program Prodistik dan masih ada tiga bidang minat lainnya yaitu 

programing, design grafis dan juga perkantoran”.83 

 

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ya 

Salam selaku Ketua Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya sudah menjadi Ketua Prodistik di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jembersudah tiga tahun dan sebelumnya juga sudah pernah 

menjadi Ketua Prodistik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jemberdan 

dinyatakan berhasil. Kemudian saya diajak ke Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember oleh Kepala Sekolah sebelumnya dan diminta 

untuk mengelola kembali Prodistik yang memang sudah pernah 

saya lakukan sebelumnya. Sistem Prodisitk saat ini sudah semakin 

kompleks namun lebih tinggi tingkatannya, jadi tidak sembarangan 

anak bisa mampu mengikutinya dan setiap tahunnya semakain 

banyak anak-anak yang tertarik untuk mengikuti Prodistik. Pada 

akhir semester, setiap anak harus membuat TA (Tugas Akhir) yang 

nanti akan diseminarkan dan disidangkan ketika tugas mereka 

memang layak dan memenuhi standart yang ditentukan, sama 

halnya dengan perguruan tinggi. Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jemberjuga menyediakan empat bidang minat yang berbeda-

beda, yaitu 1) Robotik, 2) Design Grafis, 3) Programing, dan 4) 

Perkantoran. Sedangkan untuk kurikulum yang diapakai, kami 

memakai Kurikulum Prodistik 2020 yang dirancang langsung oleh 

pihak ITS Surabaya”.84 

 
83Nur Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022.  
84Ya Salam, diawawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022 
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Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh peserta didik 

yang mengikuti Prodistik yaitu Kamila Nasywa siswa Kelas XI IPA 5, 

mereka menjelaskan bahwa: 

“Pelaksanaan Prodistik sudah bejalan dengan baik, penyampaian 

materi yang santai dan juga menarik membuat anak-anak bisa 

menikmati proses pembelajaran dengan baik tanpa merasa tidak 

nyaman ataupun bosan karena mengingat waktu pelaksanaanya 

adalah sore haris selepas kita pulang sekolah. Kalau mau dibilang 

susah itu tidak, mau dibilang tidak susuh tapi susah juga, selain itu 

Prodistik ini juga banyak diminati apalagi di bidang Robotik dan 

Programing karena dianggap keren terlepas dari materi yang bisa 

dibilang cukup rumit, selain kedua bidang tersebut ada dua lagi 

yaitu perkantoran dan desain grafis”.85 

 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti 

lakukan, bidang minat yang ditawarkan oleh Prodistik Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jemberterdiri dari emapat bidang minat, yaitu:86 

a. Perkantoran; 

b. Programing; 

c. Design Grafis; 

d. Robotik. 

Keempat bidang minat tersebut sama-sama ditempuh dengan total 

25 SKS dan setiap pembelajaran 1 SKS berlangsung selama 45 menit, 

sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Bidang Perkantoran87 

 

NO MATERI SKS KODE MTK 
1 Kuliah Tamu 1 0  

2 Media berbasis internet 2 WA01 

 
85Kamila Nasywa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
86 Observasi oleh peneliti, Jember, 14 April 2022. 
87 Kurikulum Prodisitik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 2022. 
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NO MATERI SKS KODE MTK 
3 Aplikasi Pengolah Kata 2 WA02 

4 Aplikasi Pengolah Angka 2 WA03 

5 Aplikasi Pengolah Presentasi 2 WA04 

6 Dasar Desain Grafis 2 WA05 

7 Aplikasi Pengolah Data 3 KP01 

8 Komputer Administrasi Perkantoran 3 KP02 

9 Komputer Akuntansi 3 KP03 

10 IT-Preneurship 2 WA06 

11 Karya Akhir 4 WA07 

12 Kuliah Tamu 2 0  

Total SKS 25  
 

Profil Lulusan: 

a. Lulusannya dapat bekerja sebagai staf: administrasi/ sekretariat/ keuangan/ 

personalia dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

b. Memiliki kemampuan IT Preunership dan dasar design grafis. 

c. Mampu menerapkan etos kerja yang baik dan memiliki kemampuan 

menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dan 

kompetensi yang dimilikinya. 

Tabel 4.2 

Bidang Programing88 
 

NO MATERI SKS KODE MTK 

1 Kuliah Tamu 1 0  

2 Media berbasis internet 2 WA01 

3 Aplikasi Pengolah Kata 2 WA02 

4 Aplikasi Pengolah Angka 2 WA03 

5 Aplikasi Pengolah Presentasi 2 WA04 

6 Dasar Desain Grafis 2 WA05 

7 Aplikasi Pengolah Data 3 KP01 

8 Pemrograman Web 3 PR02 

9 Pemrograman Android 3 PR03 

10 IT-Preneurship 2 WA06 

11 Karya Akhir 4 WA07 

12 Kuliah Tamu 2 0  

Total SKS 25  
 

 
88 Kurikulum Prodisitik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 2022. 
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Profil Lulusan:  

a. Lulusannya mampu memproduksi beberapa aplikasi sederhana untuk 

pendidikan dan kebutuhan masyarakat berbasis Web atau Android. 

b. Trampil menggunakan program aplikasi Android studio, PHP, MySQL dan 

aplikasi lainnya.  

c. Memiliki kemampuan IT Preuneurship, basic design grafis dan dasar 

komputer perkantoran. 

d. Mampu menerapkan etos kerja yang baik dan memiliki kemampuan 

menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dan 

kompetensi yang dimilikinya. 

Tabel 4.3 

Bidang Design Grafis89 

 

NO MATERI SKS KODE MTK 

1 Kuliah Tamu 1 0  

2 Media berbasis internet 2 WA01 

3 Aplikasi Pengolah Kata 2 WA02 

4 Aplikasi Pengolah Angka 2 WA03 

5 Aplikasi Pengolah Presentasi 2 WA04 

6 Dasar Desain Grafis 2 WA05 

7 Aplikasi Pengolah Foto 3 DG01 

8 Aplikasi Desain Grafis Vektor 3 DG02 

9 Aplikasi Desain Grafis Ilustrasi 3 DG03 

10 IT-Preneurship 2 WA06 

11 Karya Akhir 4 WA07 

12 Kuliah Tamu 2 0  

Total SKS 25  

 

  

 
89 Kurikulum Prodisitik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 2022. 
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Profil Lulusan: 

a. Lulusannya ahli dalam menggunakan grafis / gambar / apa saja yang 

berkaitan dengan ciptaan tanda, skema, logo, grafis, gambar, simbol, design 

geometric dan lainnya. 

b. Terampil menggunakan program design seperti CorelDraw, Photoshop, 

ilustrator, Flash dan lainnya.  

c. Mampu menerapkan etos kerja yang baik dan memiliki kemampuan 

menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dan 

kompetensi yang dimilikinya. 

Tabel 4.4 

Bidang Robotika **90 

 

NO MATERI SKS KODE MTK 

1 Kuliah Tamu 1 0  

2 Komputer Perkantoran 2 WA01 

3 Dasar Listrik dan Elektronika 2 RO01 

4 Dasar Robotika 3 RO02 

5 Gambar Teknik 2 RO03 

6 Mikrokontroller 3 RO04 

7 Dasar IoT 2 RO05 

8 Robotika Lanjut 2 RO06 

9 IoT Lanjut 3 RO07 

10 IT-Preneurship 2 WA06 

11 Karya Akhir 4 WA07 

12 Kuliah Tamu 2 0  

Total SKS 25  
 

Profil Lulusan: 

a. Lulusannya mampu memproduksi beberapa aplikasi elektronika berbasis 

Mikrokontroller. 

b. Lulusan nya mampu memproduksi robot manual sampai robot cerdas. 

 
90 Kurikulum Prodisitik 2020, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 2022. 
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c. Trampil bidang elektronika dasar, Mikrokontroler dan aplikasi IoT Sampai 

dengan troble shooting. 

d. Memiliki kemampuan IT Preneurship, basic dan dasar komputer 

perkantoran. 

e. Mampu menerapkan etos kerja yang baik memiliki kemampuan 

menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dan 

kebebasan memiliki nya. 

** Permintaan Khusus Mitra 

 
 

Gambar 4.4 

Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Prodistik 

(Bidang Perkantoran)91 

 
 

Gambar 4.5 

Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Prodistik 

(Bidang Programing)92 

 
91 Proses Pembelajaran Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
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Gambar 4.6 

Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Prodistik 

(Bidang Design Grafis)93 

 
 

Gambar 4.7 

Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Prodistik 

(Bidang Robotik)94 
 

Berdasarkan pada penyajian dan analisis data di atas, diketahui 

bahwa dalam pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (Prodisitik) dalam mengembangkan kompetensi TIK 

peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember berjalan dengan baik 

sesuai dengan harapan dengan berpedoman pada Kurikulum Prodistik 

2020. 

 
92 Proses Pembelajaran Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
93 Proses Pembelajaran Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
94 Proses Pembelajaran Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, dokumentasi oleh 

peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
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2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program terapan 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) 

Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah berjalan selama 

tiga tahun terakhir, tentunya pelaksanaan tersebut tidak terlepas darifaktor-

faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaannya. 

Sesuai dengan namanya, Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) ini tentunya membutuhkan yang 

namanya komputer dengan jumlah yang tidak sedikit sebagai pendukung 

media pembelajaran. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

menyediakan fasilitas yang sangat mendukung dalam pelaksanaanya. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa 

fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang disediakan oleh Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember demi mendukung berlangsungnya Prodistik ini 

sudah matang dan sangat siap. Bagaimana tidak, MAN 2 Jember 

menyediakan 4 ruang laboratorium komputer dengan 107 unit komputer 

lengkap dengan keperluan lainnya yang mendukung.95 Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Bapak Dhanni Wardianto selaku 

Sekretaris Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember memang sangat siap untuk 

melaksanakan kegiatan Prodistik ini, kami mempunyai 4 ruang 

laboratorium komputer yang kurang lebih (-+) di isi sekita 100 

komputer secara keseluruhan dan itu sudah sangat cukup”.96 

 

 
95 Observasi oleh peneliti, Jember, 14 April 2022. 
96Dhanni Wardianto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 



 

 

75 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat 

selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus anggota 

pengelola Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah menyiapkan 4 ruang 

laboratorium komputer dengan jumlah kurang lebih (-+) 20 unit 

komputer di setiap ruangan dan itu sudah sangat cukup untuk 

menunjang kegiatan Prodistik”.97 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ya Salam selaku 

Ketua Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Dalam pelaksanaanya kami menyediakan 4 ruang laboratorium 

komputer dengan kapasitas yang memadai dan mencukupi agar 

program ini berjalan lancar”.98 

 

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Arsy 

Fardillasiswa Kelas XI IPA 5, dia menjelaskan bahwa: 

“Disini disediakan 4 ruang laboratorium komputer yang menurut 

kami sudah sangat cukup untuk menunjang kegiatan prodistik, dan 

semua unit komputer dapat digunakan dengan baik tanpa 

hambatan”.99 

 

 
97Nur Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
98Ya Salam, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
99Arsy Fardilla, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 



 

 

76 

 
 

Gambar 4.8 

Ruang Laboratorium AIO100 

 
 

Gambar 4.9 

Ruang Laboratorium IT101 

 

 
 

Gambar 4.10 

Laboratorium Multimedia102 

 

 
 

Gambar 4.11 

Laboratorim Bahasa103 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa 

ada beberapa hal lain yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan 

Prodisitk. Selain itu juga ditemukan beberapa faktor penghambat 

implementasi Prodistik di MAN 2 Jember. Akan tetapi kendala yang 

dihadapi bukanlah kendala yang besar, sehingga masih bisa diatasi dan 

 
100 Ruang Laboratorium AIO (All In One), dokumentasi oleh peneliti, Jember, 14 April 

2022. 
101 Ruang Laboratorium IT, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 14 April 2022 
102 Ruang Laboratorium Multimedia, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 14 April 2022. 

 
103 Ruang Laboratorium Bahasa, dokumentasi oleh peneliti, Jember, 14 April 2022. 
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berhasil ditemukan jalan keluarnya.104Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Ya Salam selaku Ketua Prodistik MAN 2 

Jember, beliau menyatakan bahwa: 

“Selain terpenuhuinya sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan ini,ada juga faktor lain yang menjadi pendukung 

dalam pelaksanaan ini yaitu dukungan penuh dari bapak Kepala 

Madrasah, tim pengelola dan pengajar serta dukungan dari wali 

mudrid. Selain itu, pengajar yang memang berkompeten dalam 

bidang-bidang yang dibutuhkan tidak kalah penting perannya 

dalam pelaksanaan Prodistik ini. Sedangkan untuk kendala yang 

sempat menjadi penghambat kegiatan Prodistik adalah motivasi 

peserta didik yang naik turun, dimana beberapa dari mereka 

terkadang merasa malas untuk menghadiri pembelajaran dengan 

alasan capek karena baru pulang sekolah dan hal tersebut memang 

wajar, karena jam pembelajaran yang dilaksanaan pada sore hari 

sepulang sekolah cukup menguras tenaga. Namun hal tersebut 

dapat diatasi dengan terus menerus memberikan motivasi dan juga 

pemahaman kepada mereka, tidak lupa juga untuk selalu 

berkomunikasi dengan para wali murid terkait perkembangan anak 

dan tidak sungkan untuk meminta bantuan agar ikut memotivasi 

dan memberikan dukungan kepada putra putrinya untuk lebih 

semangat. Kami juga mempunyai group WhatsApp dengan semua 

wali murid disetiap kelas pada setiap bidang minat untuk 

mempermudah pelaporan setiap kali pembelajaran tatap muka 

kepada wali murid. Selebihnya, kendala yang kami temukan itu 

saat pembelajaran daring melalui yaitu kendala sinyal yang selalu 

dikeluhkan anak-anak”.105 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Dhanni selaku 

Sekretaris Prodistik MAN 2 Jember, beliau menyatakan bahwa: 

“Faktor pendukungnya itu sarana dan prasarana yang sudah 

memenuhi dan sesuai dengan standartnya, tim pengajar yang sesuai 

dengan kompetensi yang dibutuhkan di bidangnya, dukungan dari 

Kepala Madrasah dan wali murid kepada tim pengelola, pengajar 

dan peserta didik untuk selal bersemangat dan memberikan yang 

terbaik. Untuk kendala hanya pada saat pandemi covid-19 sehingga 

mengaruskan pembelajaran secara daring dengan menggunakan 

zoom yang seringkali terhambat karena sinyal buruk, tapi untuk 

 
104 Observasi oleh peneliti, Jember, 03 Juni, 2022 
105Ya Salam, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 03 Juni 2022. 
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sekarang tidak perlu khawatir karena pembelajaran sudah kembali 

normal. Kalau sesekali merasa bosan ketika di pembelajaran itu hal 

yang wajar, karena mungkin waktunya yang dilaksanakan sore hari 

setelah pulang sekolah tapi anak-anak sudah terbiasa”. 

 

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh peserta didik yang 

mengikuti Prodistik yaitu Arsy Fardilla siswa Kelas XI IPA 5, dia 

mengatakan bahwa: 

“Faktor yang mendukung pelaksanaan Prrodistik itu yang pertama 

ruang laboratorium komputer yang memadai, guru yang enak, modul yang 

digunakan mudah dipahami serta dukungan dan motivasi orang tua dengan 

memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan 

Prodistik. Kalau faktor penghambatnya itu jam pembelajaran yang 

dilaksanakan sore hari sepulang sekolah, jadi kadang-kadang capek. Selain 

itu kendala yng sangat dirasakan itu waktu pembelajaran secara daring, 

entah karena sinyal yang tidak mendukung atau karena waktu zoom yang 

terbatas sehingga dirasa tidak efektif”.106 

 

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh peserta didik 

yang mengikuti Prodistik yaitu Kamila Nasywa siswa Kelas XI IPA 5, dia 

menjelaskan bahwa: 

“Terkait faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan, gurunya berkompeten, dan juga dukungan dari kedua 

orang tua. Untuk kendala sepertinya tidak ada, hanya saja waktu 

pembelajaran daring kemarin yang sempat terganggu karena 

beberakali sinyal buruk ketika zoom, jadi proses pembelajaran 

menjadi terhambat. Kalau untuk waktunya, tidak menjadi masalah 

akan tetapi mungkin karena capek jadi kadang merasa sedikit 

bosan atau bahkan malas waktu pembelajaran berlangsung”.107 

 

 
106 Arsy Fardilla, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
107Kamila Nasywa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 Juni 2022. 
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Gambar 4.12 

Gedung Kampus Prodistik Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

 

Berdasarkan pada penyajian dan analisis data di atas, diketahui bahwa 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodisitik) dalam mengembangkan 

kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ada yang 

berasal dari faktor internal dan eksternal. Mulai dari sarana dan prasarana, tim 

pengelola dan pengajar Prodistik, waktu pelaksanaan dan dukungan secara 

penuh serta motivasi dari semua pikah mulai Kepala Madrasah, tim pengelola 

dan pengajar serta wali murid. 

Tabel 4.5 

Hasil Temuan 

 

No. Fokus Penelitian Indikator Temuan 

1.  Bagaimana 

pelaksanaan 

Program Terapan 

Bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Tujuan  

 

 

Pelaksanaan Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember bertujuan untuk meningkatkan 

daya saing madrasah, selain itu Prodistik 

bertujuan untuk memberikan 



 

 

80 

No. Fokus Penelitian Indikator Temuan 

(Prodistik) dalam 

Mengembangkan 

Kompetensi TIK 

Peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember? 

pengetahuan dan ketempilan dalam 

bidang TIK kepada peserta didik agar 

peserta didik mampu mengimbangi 

kemajuan Ilmu Pengetahun dan 

Teknologi (IPTEK) yang berkembang 

bagitu cepat. 

 

Isi/Materi 

Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipakai dalam 

pelaksanaan Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember terbagi menjadi beberapa bagian 

yang berbeda disesuaikan dengan 

keempat bidang minat yang ditawarkan 

yaitu: 1) Perkantoran, 2) Design Grafis, 

3) Programming dan 4) Robotika.  

 

Metode 

Pembelajaran 

Metode pembelajaran dalam pelaksanan 

Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

menerpkan sistem SKS (Sistem Kredit 

Semester) dengan total SKS yang 

berbeda-beda pada setiap materi yang 

ditentukan dengan alokasi waktu 30 

menit setiap 1 SKS, sama halnya dengan 

metode pembelajaran di Perguruan 

Tinggi yang menerapkan sistem SKS. 

 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Evaluasi/Penilaian dalam Program 

Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Jember dilakukan 

dengan 4 tahap yaitu: 1) Praktikum 

Harian (pada setiap pertemuan), 2) Ujian 

Tengah Semester (UTS), 3) Ujian Akhir 

Semester (UAS), dan 4) Tugas Akhir 

(TA) yang hanya diperuntukkan kepada 

siswa kelas XII/waktu semester 5. Tugas 
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No. Fokus Penelitian Indikator Temuan 

Akhir (TA) tersebut hampir mirip dengan 

skripsi di Perguruan tinggi yang perlu 

diseminarkan dan disidangkan jika sudah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

2.  Apa saja faktor 

pendukung da 

penghambat 

Pelaksanaan 

Program Terapan 

Bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(Prodistik) dalam 

Mengembangkan 

Kompetensi TIK 

Peserta didik di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember?  

 

 

 

 

 

Pendukung 

Sarana dan 

Prasarana 

Prodisitik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember menyediakan 4 

ruanglaboratorium komputer dengan 107 

unit komputer lengkap dengan 

perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, 

seperti: 1) LCD Projektor, 2) Pendingin 

Ruagan (AC), Akses Internet, dll. 

 

Pengajar 

yang 

kompeten 

Prodisitik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember menyediakan pengajar yang 

merupakan guru disana dan berkompeten 

dalam bidang TIK. Selain itu, para 

penajar mendapatkan bimbingan dan juga 

monitoring dari pihak ITS Surabaya. 

 

Dukungan 

Kepala 

Madrasah 

Dukungan Kepala Madrasah disini 

berupa dukungan dalam pengadaan 

sarana dan prasana berupa gedung 

laboratorium komputer dengan peralatan 

yang lengkap di dalamnya.  

 

Dukungan 

sosial dan 

finansial 

orang tua 

Dukungan sosial dan finansial orang tua. 

Dukungan sosial orang tua adalah 

mendukung dan memotivasi peserta didik 

agar semangat dalam mengikuti 

pembelajaran Prodistik. Sedangkan 

dukungan finansialnya berupa kesediaan 

orang tua dalam menyediakan 

komputer/laptop yang memadai sebagai 

pendukung pelaksanaan Prodistik yang 

yang harus dilakukan dari rumah dan 

tidak lupa Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) sebesar 55 ribu setiap 

bulannya. 

 

Semangat 

peserta didik 

yang tinggi. 

Semangat peserta didik yang tinggi sering 

kali terlihat pada awal-awal pembelajaran 

berlangsung dan akan terus beralanjut 

sampai akhir ketika bidang minat yang 
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No. Fokus Penelitian Indikator Temuan 

mereka pilih sesuai dengan keinginan 

mereka sendiri. Karena ketika bidang 

minat yang dipilih sesuai dengan 

keinginan mereka sendiri makan dapat 

membuat mereka lebih bersemangat lagi 

untuk mengikuti pembelajaran Prodisitik. 

 

Penghambat 

Semangat 

peserta didik 

yang 

menurun.  

Semangat peserta didik yang menurun 

tidak karena pembelajaran yang tidak 

sesuai, akan tetapi rasa bosan dan jenuh 

mendengarkan penjelasan guru di depan 

sesekali dirasakan oleh peserta didik. Hal 

tersebut tidak jarang dialami oleh peserta 

didik dalam proses pembelajaran, apalagi 

kegiatan Prodistik dilakukan setelah 

pembelajaran selesai (sepulang sekolah). 

 

Kendala 

Sinyal 

Pandemi Covid-19 membuat sistem 

pembelajaran dialihkan untuk 

dilaksanakan secara daring/dari rumah. 

Hal tersebut membuat pelaksanan 

Prodistik dihadapkan pada kendala sinyal 

yang lemah sehingga menggangu proses 

pembelajaran. Namun untuk saat ini, hal 

tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan 

karna pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember sudah full tatap muka. 

 

Keterbatasan 

Waktu Pada 

Aplikasi 

Zoom 

Sama seperti permasalahan sebelumnya, 

keterbatasan waktu pada aplikasi zoom 

memang menjadi kendala bagi setiap 

penggunanya yang tidak menggunakan 

zoom premium. Sehingga hal tersebut 

menghambat kelancaran pembelajaran 

Prodistik. 

 
 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan data dari hasil obeservasi, wawancara dan dokumentasi 

yang didapatkan oleh peneliti terkait Implementasi Program Tearapan Bidang 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Prodistik) dalam Mengembangkan 
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Kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember, maka 

peneliti akan membahas hasil penelitian sesuai dengan penyajian data tersebut, 

yang meliputi: 

1. Pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) 

Sebagaimana pemaparan teori pada bab sebelumnya bahwa 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi  

(Prodisitik) merupakan program yang diberikan kepada siswa MA/SMA 

atau sederajat untuk memberikan keahlian bidang TIK sejak dini dengan 

model Sistem Kredit Semester (SKS).108 Artinya, Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi  (Prodisitik) merupakan program 

pendidikan non formal yang hanya ditujukan untuk peserta didik kelas X 

sampai kelas XII saja dengan berfokus pada pengenalan dan 

pengembangan keterampilan dalam bidang TIK sedini mungkin untuk 

mencetak dan memenyiapkan peserta didik yang unggul dalam bidang 

TIK.  

Selanjutnya, sebagaimana pemaparan teori pada bab sebelumnya 

bahwa Sanajaya dan D. Andayani, yang dikutip dalam buku Teguh 

Triwiyanto menjelaskan bahwa kurikulum sebagai sistem memiliki 

komponen-komponen yang saling terkait. Kurikulum memiliki empat 

komponen, yaitu komponen tujuan, isi, metode atau strategi pencapaian 

 
108Profil Prodistik Program Terapan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun 

2020. 
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tujuan dan komponen evaluasi.109 Artinya, kurikulum yang digunakan 

dalam pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) harus mencangkup beberapa komponen seperti 

tujuan, isi ataupun materi pembelajaran, metode ataupun strategi 

pembelajaran dan evaluasi. 

Dalam pelaksanaanya, Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Jember berpedoman pada Kurikulum Prodistik 2020 yang sudah dirancang 

langsung oleh pihak ITS Surabaya dan pihak Madrasah Aliyah Negeri 2  

Jember hanya berperan dalam teknis di lapang. Adapun beberapa 

komponen penting dalam Kurikulum Prodistik 2020 yaitu: 

Petama, tujuan. Tujuan dari pelaksanaan Program Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di Madarasah Aliyah 

Negeri 2 Jember bertujuan untuk bertujuan untuk menanamkan 

keterampilan TIK sedini mungkin agar semakin banyak Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang lebih unggul dalam bidang TIK, sehingga peserta 

didik mampu mengimbangi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang begitu cepat. 

Kedua, isi atapun materi pembelajaran. Materi pemeblajaran yang 

digunakan dalam pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di Madarasah Aliyah Negeri 2 

 
109 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, Cet.1, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 20,  

https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?i

d=GeNwEAAAQBAJ 

https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?id=GeNwEAAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/Manajemen_Kurikulum_dan_Pembelajaran.html?id=GeNwEAAAQBAJ
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Jember menggunakan materi yang tersedia pada kurikulum Prodistik 2020 

yang disusun oleh pihak ITS Surabaya. Materi yang disediakan sudah 

dilengkapin dengan Kompetensi Dasar (KD) pada setiap materi dalam 

keempat bidang minat yang disediakan yaitu: 1) Perkantoran, 2) Design 

Grafis, 3) Programming, dan 4) Robotika. Untuk contoh modul 

pembelajaran yang digunakan dapat dilihat pada lampiran 6. 

Ketiga, metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) di Madarasah Aliyah Negeri 2 Jember 

menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Adapun SKS yang 

ditumpuhkan kepada peserta didik berbeda-bedapada setiap materi 

pembelajaran yang diberikan, metode ataupun strategi ini biasa digunakan 

pada jenjang Perguruan Tinggi. Sedangkan alokasi waktu yang 

diberlakukan pada setiap 1 SKS adalah 30 menit dan berlaku kelipatan. 

Terkait  jadwal pelaksanaanya, kegiatan Prodistik ini dilakukan sebanyak 2 

kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Rabu (untuk kelas X), 2 kali 

seminggu, yaitu hari Selasa dan Kamis (untuk kelas XI) dan hari Sabtu 

(khusus untuk kelas XII) karena untuk kelas fokus pada tugas akhir dan 

jadwal tersebut disesuaikan dengan SKS yang telah ditentukan. Jadwal 

pembelajaran Prodistik bisa dilihat pada lampiran 5. 

Keempat, evaluasi/penilaian. Evaluasi/penliaian yang digunakan 

dalam pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) di Madarasah Aliyah Negeri 2 Jember diambil dari 
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nilai praktikum harian, UTS, UAS dan TA (Tugas Akhir). Praktikum 

harian dilaksanakan setiap kali pertemuan dan secara tidak langsung hal 

tersebut menguji sekaligus mengevaluasi sejauh mana kemampuan peserta 

didik dalam menangkap, memahami dan mengembangkan materi yang 

sesuai modul dengan tingkat kompetensi yang sudah ditentukan pada 

setiap pertemuan. Selanjutnya peserta didik dihadapkan dengan UTS untuk 

menguji hasil pemebelaran peserta didik selama setengah semester dan 

UAS untuk menguji hasil pemebelaran peserta didik selama satu semester. 

Setelah itu, saat mereka sudah berada di kelas XII (kelas 12) atau ketika 

peserta didik sampai di semester 5 maka mereka difokuskan untuk 

melakukan TA (Tugas Akhir) yang bersifat wajib sebagai syarat kelulusan 

untuk mendapatkan Sertifikat TA (Tugas Akhir) ini mereka harus 

melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu produk/temuan baru 

dalam dengan berpedoman kepada apa yang mereka pelajari selama 4 

semester. Sesederhana apapun penelitiannya, tugas akhir ini sama halnya 

dengan penelitian skripsi di Perguruan Tinggi, sehingga tidak mudah 

dilakukan apalagi untuk ukuran anak SMA, hal tersebut juga disampaikan 

oleh Bapak Ya Salam saat diwawancarai, namun berkar kompetensi yang 

dimili dan juga bimbingan dari guru pembimbing peserta didik bisa 

melakukan tugas akhir dan kemudian lulus dengan mendapatkan sertifikat 

Prodistik saat diwisuda.  

Proses penilaian sebagaiman dijelaskan di atas tentunya menjadi 

bahan evaluasi peserta didik terkait sejauh mana perkembangan 
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kompetensi TIK yang sudah dicapai dengan memperhatikan aspek-aspek 

pada kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. 

Kompetensi TIK yang sudah sesuai dengan standart kompetensi yang 

ditentukan sebagai syarat kelulusan pasti sudah terpenuhi dan 

tersampaikan dengan baik, terlepas dari bantuan guru pembimbingnya, 

mereka sudah bisa dikatakan mampu mengembangkan kompetensi TIK 

nya melalui kegiatan Prodistik. Kompetensi TIK tidak hanya sekedar 

kemampuan dalam mengoperasikan komputer saja, akan tetepi 

memfokuskan sekaligus mengarahkan mereka untuk mengaplikasikan 

/mempraktikkan dan menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka 

pahami sesuai dengan materi sesuai modul dengan tingkat kompetensi 

yang sudah ditetapkan.  

Berdasarkan paparan hasil temuan tersebut, pelaksanaan Program 

Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam 

Meningkatkan Kompetensi TIK Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Jember sudah berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan 

diawal yaitu memberikan keterampilan TIK sejak dini kepada peserta 

didik untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul 

dibidang TIK sesuai dengan tingkat kompetensi yang sudah ditentukan 

dengan melihat pada aspek konitif, afektif dan psikomotorik.  

Semangat peserta didik yang menurun, semangat peserta didik 

yang menurun bukan karena pembelajaran yang tidak sesuai, akan tetapi 

rasa bosan dan jenuh mendengarkan penjelasan guru di depan. Hal tersebut 
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tidak jarang terjadi dan dialami oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran, apalagi kegiatan Prodistik dilakukan setelah pembelajaran 

selesai (sepulang sekolah). 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan (Prodistik) di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

Sebagaimana pemaparan teori yang dikutip dalam buku Dinn 

Wahyudin menjejelaskan bahwa, sebagai sebuah rencana pembelajaran di 

kelas, wajar jika terjadi perubahan-perubahan apabila dirasa tidak sesuai 

dengan kondisi kelas.110 Artinya, dalam pelaksanaan suatu program tidak 

akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, entah itu faktor 

pendukung atau faktor penghambat.  

Ditemukan beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (Prodisitik) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Adapun 

beberpa faktor pendukung dalam pelaksanaanProgram Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi  (Prodisitik) di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember yaitu: 

1. Sarana dan Prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dalam 

menunjang pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (Prodisitik) yaitu 4 ruang laboratorium komputer 

dengan 107 unit komputer siap pakai. Selain itu, masih terdapat 

 
110 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, 163. 
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beberapa perlengkapan lain seperti: LCD projektor, pendingin ruangan 

(AC), dan lain-lain. 

2. Pengajar yang berkompeten, jadi dalam pelaksanaan Program Terapan 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodisitik) tentunya 

membutuhkan yang namanya pengajar atau yang biasa disebut dengan 

istilah guru. Pengajar Prodisitik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

adalah orang-orang terpilih dan sudah sesuai dengan bidangnya yaitu 

TIK. Selain memang berkompeten pada bidang TIK, para pengajar 

Prodistik juga harus melewati pelatihan/bimbingan dan juga 

monitoring dari pihak ITS Surabaya sebelum benar-benar diterjunkan 

untuk mengajar. 

3. Dukungan Kepala Madrasah, dalam hal ini dukungan kepala madrasah 

tidak hanya berupa motivasi ataupun ucapan semangat saja. Akan 

teteapi berupa pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 

Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodisitik). Mulai dari gedung laboratorium komputer dan 

perlengkapan lainnya yang menjadi pendukung. 

4. Dukungan sosial dan finansial orang tua, dukungan sosial orang tua 

berupa motivasi ataupun semangat oleh orang tua kepada anak-

anaknya agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembeajaran. 

Sedamgkan dukungan finansial berupa kesiapan orang tua dalam 

menyediakan srana berupa komputes ataupun laptop sebagai 

pendukung pelaksanaan Prodistik saat di rumah dan juga biaya 
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Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang perlu dibayarkan 

sebesar 55 ribu setiap bulannya. 

5. Semangat peserta didik yang tinggi, semangat peserta didik yang tinggi 

dapat mendukung pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodisitik). Semangat peserta didik yang 

tinggi selalu ditunjukkan ketika awal-awal pembelajaran, namun hal 

tersebut akan terus beranjut sampai akhir ketika bidang minat yang 

mereka ambil sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Karena, secara 

tidak langsung ketika bidang minat yang ambil ambil sesuai dengan 

keinginan mereka membuat mereka lebih bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran Prodisitik. 

Kesiapan pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember untuk 

melaksanakan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) terbilang sangat siap dan benar-benar matang, 

sehingga kesiapan tersebut tentunya memberikan point plus ataupun 

dukungan kepada lancarnya pelaksanaan Prodistik ini. Akan tetapi, 

setiap pelaksanaan suatu program akan selalu dihadapkan pada 

kendala-kendala yang bisa saja terjadi entah itu diawal, pertengahan 

ataupun akhir pelaksanaanya. Sama seperti apa yang dirasakan oleh 

para pengelola Prodistik Madarasah Aliyah Negeri 2 Jember, 

disamping banyaknya faktor pendukung, pelaksaanan Prodistik 

Madarasah Aliyah Negeri 2 Jember dihadapkan dengan beberapa 

kendala yaitu:  
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1. Semangat peserta didik yang menurun, semangat peserta didik 

yang menurun bukan karena pembelajaran yang tidak sesuai, akan 

tetapi rasa bosan dan jenuh mendengarkan penjelasan guru di 

depan. Hal tersebut tidak jarang terjadi dan dialami oleh peserta 

didik dalam proses pembelajaran, apalagi kegiatan Prodistik 

dilakukan setelah pembelajaran selesai (sepulang sekolah). 

2. Kendala sinyal,pandemi Covid-19 yang mengharuskan 

pembelajaran dialihkan untuk dilaksanakan secara daring/dari 

rumah. Hal tersebut membuat pelaksanan Prodistik dihadapkan 

pada kendala sinyal yang lemah ataupun buruk sehingga 

menggangu kelancaran dalam proses pembelajaran. Namun untuk 

saat ini, hal tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan karna 

pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah full 

tatap muka. 

3. Keterbatasan waktu pada aplikasi zoom, aplikasi zoom menjadi 

alternatif dalam berlangsungnya proses pembelajaran saat terpaksa 

dilakukan secara daring, keterbatasan waktu pada aplikasi zoom 

memang menjadi kendala bagi setiap penggunanya yang tidak 

menggunakan zoom premium. Sehingga hal tersebut menghambat 

kelancaran pembelajaran Prodistik. Namun untuk saat ini, hal 

tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan karna pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah full tatap muka. 
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Dari beberapa faktor yang sempat menjadi penghambat dalam 

proses pelaksanaan Prodistik sudah menemukan jalan keluarnya 

dengan cepat, terkait kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring 

juga sudah tidak perlu dikhawatirkan karena pemebelajaran di MAN 2 

Jember sudah sepenuhnya tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa 

pentingnya monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan secara intens 

oleh pihak MAN 2 Jember dengan peserta didik dan juga wali murid, 

sehingga kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi. 

Berdasarkan paparan hasil temuan tersebut, diketahuai bahwa 

faktor pendukung pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam meningkatkan 

Kompetensi TIK peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

berasal dari faktor yaitu: 1) Sarana dan Prasarana yang memadai, 2) 

Pengajar yang berkompeten di bidang TIK, 3) Dukungan Kepala 

Madrasah, 4) Dukungan sosial dan finansial orang tua, dan 5) 

Semangat peserta didik yang tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya 

yaitu: 1) Semangat peserta didik menurun, 2) Kendala sinyal, dan 3) 

Keterbatasan waktu pada aplikasi zoomyang digunakan saat 

pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data tentang 

“Implementasi Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam Meningkatkan Kompetensi TIK Peserta Didik 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember” peneliti memperoleh kesimpulan serta 

jawaban dari fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam Meningkatkan Kompetensi TIK Peserta 

Didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember sudah berjalan sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang ditetapkan diawal yaitu memberikan keterampilan 

TIK sejak dini kepada peserta didik untuk menyiapkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang lebih unggul dibidang TIK sesuai dengan tingkat 

kompetensi yang sudah ditentukan.  

2. Faktor faktor pendukung pelaksanaan Program Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) dalam meningkatkan Kompetensi 

TIK peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember berasal dari faktor 

yaitu: 1) Sarana dan Prasarana yang memadai, 2) Pengajar yang 

berkompeten di bidang TIK, 3) Dukungan Kepala Madrasah, 4) Dukungan 

sosial dan finansial orang tua, dan 5) Semangat peserta didik yang tinggi. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: 1) Semangat peserta didik 
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menurun, 2) Kendala sinyal, dan 3) Keterbatasan waktu pada aplikasi 

zoom yang digunakan saat pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. 

B. Saran  

Dari hasil pemaparan data yang diperoleh, peneliti memberi saran 

terkait Implementasi Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) dalam Meningkatkan Kompetensi TIK Peserta Didik 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember 

1. Bagi Kepala Madrasah, sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab 

kegiatan Prodistik ini diharapkan dapat lebih intens dalam memonitoring 

pelaksanaan dan untuk selalu memberikan dukungan serta motivasi baik 

itu kepada tim pengelola dan juga peserta didik agar implementasi 

Prodistik ini selalu berjalan dengan lancar dan semakin banyak mencetak 

SDM yang lebih unggul di bidang TIK yang termasuk dari bagian Visi, 

Misi dan Tujuan Madrasah MAN 2 Jember. 

2. Bagi seluruh tim pengelola Prodistik MAN 2 Jember, diharapkan dapat 

tetap mempertahankan apa yang menjadi faktor pendukung dalam 

pelaksanaan Prodistik selama tiga tahun berjalan.  

3. Bagi orang tua, diharapkan tetap memberikan dukungan baik dalam 

bentuk sosial maupun finansial demi mendukung minat putra-putrinya 

dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki khususnya dalam 

bidang TIK. 

4. Bagi peserta didik, diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi semangatnya 

dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan 
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Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) agar kompetensi TIK yang dimiliki dapat berkembang dengan 

baik.  
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MATRIK PENELITIAN 
 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Implementasi  

Program 

TerapanBidangTek

nologi Informasi 

Dan Komunikasi  

(Prodistik) Dalam 

Mengembankan 

Kompetensi TIK 

Peserta Didik Di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

Implementasi 

Program 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(Prodistik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber Daya 

Manusia 

 

 

3. Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

4. Sarana dan 

Prasarana 

 

 

1. Tujuan 

2. Materi 

Pembelajaran 

3. Metode 

Pembelajaran 

4. Evaluasi/Penilaian  

 

1. Tenanga Pendidik 

dan Kependidikan 

2. Peserta Didik  

 

1. Sumbangan 

Pembinaan 

Pendidikan (SPP) 

2. Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

 

1. Pengadaan 

2. Pemanfaatan 

3. Pemeliharaan  

1. Primer 

(Informan) :  

a. Kepala 

Sekolah 

b. Pengelola 

Prodistik 

c. Pengajar 

Prodistik 

d. Peserta Didik 

2. Sekunder 

(sumber data) : 

buku-buku atau 

sumber terkait 

yang relevan 

 

1. Pendekatan dan 

jenis penelitian 

kualitatif deskriptif 

2. Lokasi penelitian di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Jember 

3. Subjek Penelitian : 

a. Kepala Sekolah 

b. Pengelola 

Prodistik 

c. Pengajar 

Prodistik 

d. Peserta Didik 

4. Teknik 

Pengumpulan Data : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

1. Bagaimana 

Pelaksanaan 

Program 

Terapan Bidang 

Teknologi 

Informasi Dan 

Komunikasi 

(Prodistik) 

Dalam 

Mengembankan 

Kompetensi 

TIK Peserta 

Didik Di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 2 

Jember? 

2. Apa Saja 

Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat 

Dalam 

Pelaksanaan 

Program 
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Kompetensi 

TIK Peserta 

Didik 

1. Kognitif  

 

 

 

 

 

 

2. Afektif  

 

 

 

 

 

 

3. Psikomotorik  

1. Pengetahuan 

2. Pemahaman 

3. Penerapan 

4. Analisis 

5. Sintesis  

6. Evaluasi 

 

1. Penerimaan  

2. Merespon 

3. Mengargai  

4. Mengorganisasi 

5. Karakterteristik 

Nilai 

 

1. Gerak  Refleks 

2. Keterampilan 

Dasar 

3. Keterampilan 

Perseptual 

4. Keterampilan 

Fisik 

5. Gerakan 

Keterampilan 

6. Komunikasi 

Nondiskursif 

Terapan Bidang 

Teknologi 

Informasi Dan 

Komunikasi 

(Prodistik) 

Dalam 

Mengembankan 

Kompetensi 

TIK Peserta 

Didik Di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 2 

Jember? 



 

 

Lampiran 2 

JURNAL PENELITIAN 



 

 

Lampiran 3 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

No. Objek Hasil Dokumentasi 

1 Profil Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 Jember 

 

1. Foto letak dan keadaan geografis madrasah, 

2. Sejarah singkat, 

3. Visi, Misi, dan Tujuan madrasah, 

4. Struktur Organisasi Madrasah 

5. Jumlah peserta didik, dan 

6. Program unggulan. 

 

2 

 

Prodistik MAN 2 Jember 1. Foto letak dan keadaan geografis 

kampus/ruang Prodistik, 

2. Struktur Organisasi Prodistik 

3. Foto laboratorium komputer yang 

digunakan dalam pelaksanaan Prodistik, 

yaitu: 

a. Laboratorium TI, 

b. Laboratorium AIO, 

c. Laboratorium Multimedia, dan 

d. Laboratorium Bahasa. 

4. Kurikulum Prodistik 2020, 

5. Modul Pembelajaran  
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Lampiran 4 

DOKUMENTASI 

MOU antara Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember dengan ITS Surabaya 
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Lampiran 5 

 

Jadwal Pelaksanaan Prodistik Madrsah Aliyah Negeri 2 Jember Semester 

Ganjil dan Genap tahun Pelajaran 2021/2022 
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Lampiran 6 

 

CONTOH MODUL AJAR BASIC DESAIN GRAFIS 
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Lampiran 7 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 8 

SURAT BUKTI PENELITIAN 



 

 

Lampiran 9  
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Lampiran 10 
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