


ABSTRAK 
 
 
  
 Beban Pelajaran siswa MAN relative lebh berat, karena materi pelajaran umum yang 
harus menyamakan di SMU. Selain itu kondisi Madrasah Aliyah yang masih taraf 
perkembangan, maka bik guru, prasarana dan sarana/alat-alat pengajaran, secara umum 
dalam kondisi yang terbatas terutama bagi pelajaran umum, seperti bidang dtudi yang di 
EBTANAS kan, hal tersebut nampak sekali bila dibandingkan dengan kondisi  di SMU.  
 
 Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah pengajaran bidang studi EBTANAS 
di MAN Wonokromo Pleret Bantul. Untuk menentukan subyek  penelitian menggunakan 
teknik sampling, dengan sumber datanya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, tenaga 
edukatif, tenaga administrasi, Siswa MAN Wonokromo Bantul. Metode pengumpulan data 
yang digunakan melalui observasi, metode angket, wawancara dan dokumnetasi. Dalam 
menganalisa menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan 
metode berfikir deduktif dan induktif. 
 
 Dari Faktor tenaga pengajar sebagian besar guru  telah memenuhi persyaratan 
menjadi tenaga pengajar, hanya ada sebagian kecil yang kurang memadai, sehingga siswa 
kadang merasa bosan dalam belajar. Dari Faktor siswa, mereka kurang rajin belajar, sehingga 
nilai mereka kurang memuaskan. Sedang dari factor sarana/fasilitas 10 % mengatakan tidak 
ada hambatan dalam mengajar dan 90 % mengatakan ada berbagai hambatan, antara lain 
kurangnya buku-buku di MAN Wonokromo dan terbatasnya alat-alat peraga yang tersedia. 
Dari Faktor kurikulum dan metode masih terdapat hambatan antara lain kurangnya waktu 
yang tersedia, jam belajar lebih sedikit disbanding dengan SMU, dan siswa dibebani dengan 
banyaknya studi masing-masing. Tapi factor metode tidak ada masalah karena guru 
menggunakan metode sesuai dengan bidang studi masing-masing. Untuk Faktor lingkungan 
tidak ada permasalahan, kalaupun ada datangnya dari siswa yang membuat gaduh. 
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