
 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Profil MAN 2 Kota Bandung dan MAN Kota Cimahi 

1. MAN 2 Kota Bandung 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung, merupakan salah satu Madrasah 

Aliyah Negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat. Madrasah Aliyah adalah satuan 

pendidikan setara dengan SMA. MA ada dibawah binaan Kementerian Agama 

Republik Indonesia sedangkan SMA ada dibawah binaan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Waktu belajar dan kurikulum pendidikan madrasah sama dengan 

SMA yaitu ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran. Nilai tambah madrasah, 

yaitu adanya pendidikan keagamaan yang lebih banyak dibandingkan di SMA.  

MAN 2 Kota Bandung semula bernama Madrasah Aliyah Negeri Cililin 

yang berlokasi di Cijerah. Setelah perubahan status menjadi negeri berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 11 Juli 1991 Nomor : 137 berdiri 

Madrasah Aliyah Negeri Cijerah (Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung). 

Madrasah Aliyah Negeri yang pertama yaitu MAN Bandung berlokasi di Jln. H. 

Alpi Bandung Barat, maka untuk MAN 2 Kota Bandung dipilih dengan lokasi yang 

berbeda dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di berbagai tempat. 

Lokasi yang dipilih untuk MAN 2 Kota Bandung adalah di Bandung Timur, yaitu 

di Jalan Cipadung Cibiru Kota Bandung. Dalam perjalanan yang telah mencapai 

lebih 16 tahun, MAN 2 Kota Bandung tetap komitmen pada aturan yang berlaku 

searah dengan kebijakan madrasah serta pendayagunaan potensi edukatif, tenaga 

administratif dan fasilitas sarana. 

MAN 2 Kota Bandung yang berdiri seluas 6.714 m2 dengan luas bangunan 

seluruhnya 2.896 m2, madrasah ini dipimpin oleh Kepala Madrasah: Drs. H. Umuh 

Rukmana (1991-1998), Drs. Syafrudin (1998-2002), Drs. Wawan Sofwan (2002-

2010), Drs.H. Durrachman Maret-Agustus 2010, Drs. Misbakhudin, M.MPd (2010 

sd 2016) dan Dr. H. Asep Encu, M.Pd sd 2018.1   

 

                                                             
1 CL 1.2.1.4. PDTE (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi tentang pemindaian lingkungan) 
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Tabel 4. 1 Profil MAN 2 Kota Bandung 

Nama Madrasah MAN 2 Kota Bandung 

No. Statistik Madrasah 131.1.32.73.0002 

Alamat Madrasah Jl. Cipadung No.57 Kecamatan Cibiru 
Kota bandung Provinsi Jawa Barat 

Telepon/Fax (022) 63722262 

Nilai Akreditasi Madrasah 97   Peringkat  : (A) Amat Baik 

Sumber CL 1.2.1.4. PDTE 

2. MAN Kota Cimahi 

Madrasah Aliyah Negeri Cimahi merupakan lembaga pendidikan tingkat 

menengah atas (SMA) yang bercirikan khas Islam yang berada di lingkungan 

Kementrian Agama dan berdiri pada tahun 2003 dibawah naungan Yayasan Ikhlas 

Beramal. Pada awalnya, MA Cimahi didirikan atas usul para tokoh agama, 

masyarakat dan para pejabat Departemen Agama Kota Cimahi (Kementerian 

Agama) atas gagasan  Drs KH Moch Syambas, MM, selaku Kepala Kantor 

Departemen Agama Kota Cimahi untuk  mendirikan Madrasah Aliyah Persiapan 

Negeri kota cimahi yang pada awalnya bernama MA Teknologi Informatika 

dibawah naungan Yayasan Bunga Taqwa. Pada tahun 2004, Yayasan Bunga taqwa 

menyerahkan madrasah ini ke Departemen Agama (Kementrian Agama) Kota 

Cimahi, kemudian Departemen Agama membentuk kepengurusan yayasan baru 

yang bernama Yayasan Iklas Beramal yang ketua yayasan dotangani oleh Ibu 

Neneng Suwanengsih, S.Ag. yang waktu itu menjabat Kepala Seksi Mapenda Islam 

Departemen Agama Kantor Cimahi, untuk meneruskan cita-cita masyarakat Kota 

Cimahi. 

Pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agama nomor: 49 

tanggal 16 Maret 2009 tentang penetapan 59 Madrasah Aliyah Negeri Nomor: 

DT.1.1/PP.03.2/197/2009 maka MA Cimahi resmi menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri Cimahi yang pada saat itu masih menggunakan ruang belajar milik Yayasan 

Baiturrahim yang berlokasi di  Jl Ibu Ganirah no 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan 

Cimahi Selatan Kota Cimahi. Sedangkan jabatan kepala Madrasah pertamanya 

dijabat oleh Saepudin, S.Ag. 
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Pada tanggal 04 Januari 2011 di resmikan gedung Baru Madrasah Aliyah 

Negeri Cimahi oleh Ir. H. Ithoch Tohija, MM (Walikota Cimahi), lokasi Madrasah 

Aliyah Negeri Cimahi kemudian berpindah dan menempati gedung baru yang 

beralamat: di Jl Kihapit Barat No 319 Kelurahan Leuwigajah Kecaatan Cimahi 

selatan Kota Cimahi. Lokasi tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kota 

Cimahi yang diperuntukan bagi Madrasah Aliyah Negeri Cimahi sebagai Hak Pakai 

(HP) berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Barat no 30/HP/BPN.32/2011 dengan sertifikat no: 10.28.01.0204.4 

00020 dengan nomor seri B1907007530.2 

Tabel 4. 2 Profil MAN  Kota Cimahi 

Nama Madrasah MAN  Kota Cimahi 

No. Statistik Madrasah 1312322040036 

Alamat Madrasah Jl. Kihapit Barat No 319 Leuwigajah 
Kecamatan Cibiru Kota Cimahi Provinsi Jawa 
Barat 

Telepon/Fax (022) 63722262 

Nilai Akreditasi Madrasah (A) Amat Baik 

Sumber CL 1.2.1.4. PDTE 

B. Hasil Penelitian  

1. Pemindaian Lingkungan (Environmental Scanning)  

a. MAN 2 Kota Bandung 

Pemindaian lingkungan eksternal  (external environmental) MAN 2 Kota 

Bandung. Jika dillihat dari letak geografis MAN 2 Kota Bandung di kawasan 

Bandung Timur Jl.Cipadung No. 57 Cibiru Bandung Jawa Barat Kecamatan Cibiru 

dibentuk berdasarkan PP No.16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah 

Kotamadya daerah tingkat II Bandung dan  Kabupaten Daerah tingkat II Bandung 

dan Peraturan Daerah Kota Bandung  No. 07 Tahun 2001 tentang pembentukan 

susunan organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Secara 

geografis wilayah kecamatan Cibiru berada pada ketinggian 700 m diatas permukaan 

laut, secara geografis Kecamatan Cibiru berbatasan dengan : Sebelah timur 

                                                             
2 CL 1.2.1.4. PDTE (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi tentang pemindaian lingkungan) 
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berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Ujungberung, Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Cilengkrang Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rancasari. 

Kecamatan Cibiru mempunyai Luas wilayah 1.079.427 Ha, dengan jumlah penduduk 

59.010 jiwa, terdiri dari 28.821 jiwa laki-laki dan 30.189 jiwa perempuan, secara 

administratif terbagi kedalam 76 RW dan 402 RT yaitu : Kelurahan Cipadung, 

Kelurahan Cipadung Kidul, Kelurahan Cipadung Kulon, Kelurahan Pasirbiru, 

Kelurahan Palasari, Kelurahan Cisurupan. 3 

Berikut ini adalah beberapa peluang (Opportunities) yang terdiri dari MTs 

dan  SMP di kecamatan Cibiru 

Gambar 4. 1 MTS/SMP di kecamatan Cibiru 

 

Sumber CL 1.2.1.1. POTE.P 

Lokasi Madrasah ada di Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, namun secara 

administrasi berdekatan dengan Kabupaten Bandung. Dilihat dari lingkungan 

pendidikannya MAN 2 Kota Bandung dikelilingi oleh sejumlah SMP/MTs dan 

SMA/MA, baik negeri  maupun swasta. Bahkan, disebelah timur madrasah, 

terdapat kawasan Perguruan Tinggi favorit, seperti UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, dan IPDN, Unwim, UNPAD dan ITB di kawasan pendidikan Jatinangor, 

Kabupaten Sumedang.  Jarak antara madrasah dengan perguruan tinggi dimaksud, 

termasuk mudah diakses, baik oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. 

Pada aspek lokasi madrasah, MAN 2 Kota Bandung ada sekitar 500 m dari lalan 

raya propinsi Bandung-Cirebon, dan dipinggir jalan raya Desa Cipadung. Posisi 

jalur transportasi ini, merupakan keuntungan tersendiri bagi MAN 2 Kota Bandung, 

                                                             
3 CL.1211 POTE.P (catatan lapangan observasi tentang peluang) 
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baik dalam pengertian aksesibilitas, maupun penciptaan lingkungan madrasah yang 

kondusif bagi pelayanan pendidikan. 4 

Berikut ini adalah beberapa ancaman (threats) yang terdiri dari MA Swasta 

SMA dan SMK di kecamatan Cibiru 

Gambar 4. 2 MA, SMA dan SMK di kecamatan Cibiru 

Sumber CL 1.2.1.1. POTE.P 

MAN 2 Kota Bandung adalah lembaga pendidikan yang memadukan antara 

kurikulum nasional dan pendidikan Agama (kurikulum depag). Citra dan makna 

ini, sudah menjadi ciri  (merk) bagi MAN 2 Kota Bandung.  munculnya 

keprihatinan masyarakat terhadap pendidikan generasi muda, keresahan terhadap 

pergaulan atau perilaku masyarakat kota dan masyarakat modern, mendorong 

harapan (expectation) orang tua terhadap lembaga pendidikan berbasis etika-agama 

semakin menguat. Penguatan harapan orangtua terhadap pendidikan berbasis 

agama ini, tampak dari peningkatan yang signifikan dari animo masyarakat dalam 

mendaftarkan putra-putrinya ke MAN 2 Kota Bandung. Menurut data yang dimiliki 

panitia PPDB MAN 2 Kota Bandung tahun 2016, dari tahun ke tahun terjadi 

peningkatan jumlah pendaftar calon peserta didik baru ke MAN 2 Kota Bandung. 

Aspek nilai legal MAN 2, sebagai lembaga pendidikan negeri pun, masih 

memberikan sumbangan positif terhadap tingginya harapan orangtua. Status 

lembaga pendidikan negeri, masih diapresiasi positif dan menjadi salah satu 

tumpuan bagi orangtua peserta didik. Citra positif layanan pendidikan negeri itulah, 

yang mendorong tingginya animo masyarakat ke madrasah. Bagi sebagian 

masyarakat, yang memiliki impian untuk memberikan pendidikan yang linear, 

                                                             
4 CL 1.2.1.1. POTE.P (catatan lapangan observasi tentang ancaman) 
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khususnya dari sisi pendidikan agama (character building), memandang lembaga 

pendidikan madrasah sebagai pilihan terbaik. Persepsi publik yang memandang 

bahwa ada kedekatan hubungan emosional antara pesantren, pendidikan karakter 

dan madrasah, memberikan efek posiitif terhadap pencitraan MAN 2 Kota 

Bandung.  

Berikut ini merupakan ancaman (threats) yang terdiri dari 

Madrasah Negeri dan Swasta yang ada di kota Bandung.   

Gambar 4. 3 Madrasah Aliah Negri dan Swasta di Kota Bandung 

 

Sumber: CL 1.2.1.1. POTE.P 

Pemindaian lingkungan internal (internal environmental scanning) MAN 2 

Kota Bandung mencakup bidang kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, 

Sarana dan Prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat. 

1) Kesiswaan 

Pada bidang kesiswaan mempunyai tugas utama  yaitu penerimaan peserta 

didik baru, pengelolaan proses belajar, serta membimbing dan membina peserta 

didik agar dapat disiplin. Murid yang ada di MAN 2 Kota Bandung umumnya 
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berasal dari wilayah kabupaten dan kota Bandung. MAN 2 Kota Bandung 

merupakan Sekolah negeri yang bercirikan Islam dengan peserta didik 100 % 

beragama Islam. Masyarakat di sekitar lingkungan madrasah yang mengharapkan 

tambahan pengetahuan agama selain pengetahuan umum menjadikan MAN 2 

sebagai pilihan utama. Hal ini merupakan potensi peserta didik yang cukup baik 

bagi MAN 2 Kota Bandung karena peserta didik yang berprestasi dari SMP maupun 

Mts yang ingin memperdalam ilmu agama di samping ilmu pengetahuan umum 

tersebut banyak memilih MAN 2 Kota Bandung. Dengan potensi peserta didik yang 

masuk cukup baik maka pada tahun pelajaran 2015/2016 tingkat kelulusan peserta 

didik MAN 2 Kota Bandung mencapai 100% untuk semua program  jurusan (IPA, 

IPS, Bahasa dan Agama). Pada tahun pelajaran 2016/2017 jumlah peserta didik 

yang tercatat di MAN 2 Kota Bandung sebanyak 1249 peserta didik yang terbagi 

ke dalam 32 rombongan belajar.5 

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Data Peserta didik MAN 2 Kota Bandung (5 tahun 
terakhir) 

Tahun 
Pelajaran 

Jml 
Pendaf 
(Cln 

Siswa 
Baru) 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 
Jumlah 

(Kls. X + XI + 
XII) 

Jml 
Siswa 

Jumlah 
Rombel 

Jml 
Siswa 

Jumlah 
Rombel 

Jml 
Siswa 

Jumlah 
Rombel 

Siswa 
Romb

el 

2012/2013 438 360 9 370 11 249 11 1079 31 

2013/2014 454 393 10 326 10 362 11 1081 31 

2014/2015 617 506 13 368 10 314 10 1188 33 

2015/2016 605 405 10 470 12 357 10 1234 32 

2016/2017 702 414 10 399 10 470 12 1283 32 

Sumber CL 1.1.1.4. PDS 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN 2 Kota Bandung.  Asep 

Encu menyebutkan bahwa adanya ikatan alumni yang menjadi kekuatan madrasah 

selanjutnya sudah banyak lulusan MAN 2 Bandung diterima di PTN/PTS yang 

terakreditasi sehingga menjadi promosi tersendiri. Selain faktor kekuatan ada 

                                                             
5 CL 1.1.1.4. PDS (Catatan lapangan pada pedoman dokumentasi tentang kesiswaan) 
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beberapa kelemahan yaitu kemampuan ekonomi lulusan yang siap melajutkan 

masih rendah. 6   

Tabel 4. 4 Perolehan Prestasi Non Akademik MAN 2 Kota Bandung 

NO NAMA KEGIATAN CAPAIAN TINGKAT TAHUN 

1 Taekwondo Walikota 
Bandung Cuo XIV 

Juara 1 Senior Putri Under 65 
Juara 2 Senior Putri Under 63 
Juara 3 Senior Putra Under 63 

Kota Bandung 2015 

2 Lomba Media Suaka Goes 
To School LPM Suaka UIN 
Bandung 

Juara 1 Baper Media 
Juara 2 New News 

Kota Bandung 2015 

3 Cross Country Adiwiyata Juara 2 Kota Bandung 2015 
4 Kreasi Musik Lingkungan Juara 3 Kota Bandung 2015 
5 Lomba Cipta Menu 

Beragam, Bergizi, 
Seimbang Dan Aman 
(B2SA) 

Juara 3 Kota Bandung 2016 

6 LKBB Juara I Purwa Provinsi Jabar 2016 
7 Futsal  Provinsi Jabar 2016 
8 Nada dan Dakwah  Provinsi Jabar 2016 
9 Hafidz  Provinsi Jabar 2016 
10 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Juara Harapan I Kota Bandung 2016 

Sumber CL 1.1.1.4. PDS 

Dalam  wawancara peneliti dengan wakil kepala bidang kesiswaan MAN 2 

Kota Bandung,  Momon menyebutkan Madrasah mempersipkan pembinaan 

prestasi ketika lulus seleksi di tingkat kota. Kementrian agama tingkat provinsi 

mempersiapkan pembinaan bagi siswa yang melanjutkan ke tingkat provinsi dan 

kementrian agama tingkat nasional mempersiapkan pembinaan di tingkat Nasional.  

Selain faktor kekuatan ada beberapa kelemahan kesiswaan diantaranya 

belum semua lulusan memiliki akhlak mulia sesuai ajaran Islam serta  daya saing 

lulusan MAN 2 Bandung masih rendah. 7 Ada beberapa faktor beberapa murid yang 

tidak disiplin diantaranya bangun kesiangan, macet, masalah kendaraan, menunggu 

teman, bantu orang tua dan lain-lain. Wakabid telah melaksanakan suvey terhadap 

siswa yang kesiangan.  

Tabel 4. 5 Alasan Siswa MAN 2 Kota Bandung Kesiangan 

Alasan Siswa Kesiangan Prosentase % 
Telat Bangun 20% 
Macet 35% 
masalah kendaraan 5% 
menunggu teman 4% 

                                                             
6  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
7 Momon Sudarma (Wakil Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 7  Feb 2017. 
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bantu orang tua 7% 
Lain-lain 29% 

Sumber CL 1.1.1.4. PDS 

2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Pendidik dan tenaga kependidikan  berdasarkan tingkat tingkat pendidikan D3 

1 (satu) orang, S1 62 (Enam puluh dua) orang, S2 17 (tujuh belas orang) dan S3 2 (dua) 

Orang. 

Tabel 4. 6 Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN 2 KOTA 

Berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah 
GT/PNS GTT/Guru 

Bantu 
L P L P 

1. S3 1 1   2 
2. S2 8 7 1 1 17 
3. S1 11 41 4 6 62 
4. D3/Sarmud   1  1 
Jumlah 20 49 6 6 81 

Sumber CL 1.1.2.4. PDPT 

Dalam wawancara peneliti dengan Kepala MAN 2 Kota Bandung, Asep 

menyebutkan  rasio jumlah pendidik dan mata pelajaran sudah sesuai (sebanding). 

Tersedia guru pembimbing konseling untuk membantu memberikan layanan 

konseling kepada peserta didik baik bidang akademik maupun bidang non 

akademik. Pendidik dapat berkomunikasi secara santun dengan teman sejawat, 

orang tua, dan peserta didik.  Walaupun ada beberapa kelemahan masih sedikit 

tenaga pendidik yang memiliki karya pengembangan profesi. Belum semua tenaga 

pendidik memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. Belum semua tenaga pendidik memahami 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. Belum semua pendidik menyediakan jadwal konsultasi mata 

pelajaran8.  

Dalam  wawancara dengan wakil kepala madrasah  Kokom menyebutkan 

Lebih dari 75% tenaga pendidik berlatar pendidikan sesuai dengan mata pelajaran 

                                                             
8  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
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yang diampu. Tersedia guru pembimbing konseling untuk membantu memberikan 

layanan konseling kepada peserta didik baik bidang akademik maupun bidang non 

akademik.  Beberapa pendidik sudah mengikuti pelatihan di tingkat sekolah, kota, 

provinsi dan nasional. 9  

3) Sarana dan Prasarana 

Kepemilikan Tanah di MAN 2 Kota Bandung milik Pemerintah dengan 

Status Tanah Hak milik dengan Luas Lahan/Tanah 6.846  m2 dan Luas Tanah 

Terbangun 4.658 m2 

Tabel 4. 7 Ruangan  MAN 2 Kota Bandung 

No Bangunan/ Ruang Jumlah Keterangan 
1 Ruang Kepala 1   
2 Ruang TU 1   
3 Ruang Guru 1   
4 Ruang Tamu 1   
5 Ruang BP 1   
6 Ruang Komite 1   
7 Ruang Kelas 32   
8 Ruang Perpus 1   
9 Lab. Kimia 1   
10 Lab. Biologi 1   
11 Lab. Bahasa 1   
12 Lab. Komputer 1   
13 Ruang Tata Busana 1   
14 Aula 1   
15 Gudang 1   
16 Koperasi 1   
17 Masjid 1   
18 Pos Jaga/Satpam 1   
19 Ruang OSIS 1   
20 Ruang Paskibra 1   
21 Ruang PKS 1   
22 Ruang PMR 1   
23 Ruang Pramuka 1   
24 Tempat Parkir  1   

                                                             
9  Kokom Komariah, (Wakil Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 8  Feb 2017. 
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25 Toilet 
13 

Terdiri dari wc Kepala, TU, 
Komite, Perpustakaan , masjid 

26 Lapangan Olahraga 1   

  Jumlah  69   
Sumber CL 1.1.3.4. PDSP 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala madrasah, Asep menyebutkan 

bahwa  luas lahan madrasah sudah sesuai dengan standar nasional. Lahan memiliki 

status hak atas tanah (sertifikat), Bangunan gedung sudah sesuai dengan standar 

nasional. Jumlah ruang kelas dan ruang penunjang sudah sesuai standar. Memiliki 

ruang kepala, ruang TU, ruang konseling, ruang organisasi, UKS dan eskul sudah 

sesuai standar. Madrasah mempunyai fasilitas yang mendukung terhadap 

pengembangan pengetahuan TIK. Lokasi yang cukup stategis untuk menjadikan 

madrasah yang unggul dan diminati oleh masyarakat. Luas perpustakaan sudah 

sesuai dengan standar nasional. Sebagian ruang belum ditata sesuai fungsi dan 

estetika.   

Selain faktor kekuatan terdapat beberapa kelemahan Rasio jumlah jamban 

dengan jumlah peserta didik belum sesuai dengan standar nasional. Rasio luas 

ruang pendidik belum sesuai dengan standar nasional. Belum tersedianya e-library 

dan peralatan multi media10.  

Dalam wawancara peneliti dengan wakil kepala madrasah bidang sarana 

dan prasarana, Yayan menyebutkan bahwa pemeliharaan fasilitas bangunan secara 

rutin, jumlah ruang kelas sama dengan jumlah rombel, ruang perpustakaan sudah 

dilengkapi sarana yang memadai sesuai kebutuhan, terdapat ruang labolatorium 

biologi, fisika, kimia, bahasa dan komputer. Terdapat ruang kepala madrasah, 

kepala TU dan Staf. Memiliki ruang  BK, UKS dan OSIS. 

Selain faktor kekuatan ada beberapa kelemahan seperti belum optimalnya 

pemeliharaan dan pengamanan terhadap fasilitas madrasah, sebagian gedung belum 

mampu meredam getaran dan memiliki lampu penerangan, Belum adanya 

perencanaan yang matang terhadap pengadaan sarana dan prasarana madrasah, 

Belum memiliki sarana olah raga yang memadai, Belum memiliki ruang pertemuan 

yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan pertemuan, Ruang tata Usaha dan 

                                                             
10  Asep Encu (Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
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kepala madrasah belum sesuai dengan standar, belum tertibnya administrasi 

inventarisasi fasilitas yang dimiliki madrasah, penataan kantin madrasah yang 

belum memenuhi standar, belum optimalnya perawatan sarana dan sarana kelas dan  

Koleksi buku perpustakaan masih kurang11  

4) Kurikulum  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu 

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi 

dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum 

disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinan penyusunan program 

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bandung merupakan lembaga 

pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) di bawah 

Kementerian Agama. Berdasarkan Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : B-2769/Kw.10/II.1/PP.00/04/2016 tertanggal 

28 April 2016, tentang kelas pelaksanaan Kurikulum 2013 di Jawa Barat Tahun 

Pelajaran 2016/2017, MAN 2 Kota Bandung pada tahun pelajaran 2016/2017 untuk 

kelas X dan XI  melaksanakan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan 

Bahasa Arab serta mata pelajaran umum lainnya, sedangkan kelas XII 

melaksanakan kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Bahsa Arab, tetapi untuk  

mata pelajaran umumnya melaksanakan Kurikulum 2006 (KTSP).  

Penyusunan Kurikulum MAN 2 Kota Bandung dimaksudkan untuk 

menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional berdasarkan standar nasional 

pendidikan yang terdiri atas : Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan standar Penilaian Pendidikan. 

Melalui Kurikulum MAN 2 Bandung ini diharapkan pelaksanaan program-program 

                                                             
11  Yayan Ristaman (Wakil Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 9  Feb 2017. 
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pendidikan di MAN 2 Bandung sesuai dengan karakteristik potensi dan kebutuhan 

peserta didik.  

Kurikulum MAN 2 Kota Bandung mengembangkan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di 

madrasah. Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerjakeras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak 

diajarkan sebagai mata pelajaran tertentu tetapi diintegrasikan pada setiap 

pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri. Strategi penyampaiannya tidak 

bersifat informatif tetapi lebih bersifat keteladanan. 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum 

MAN 2 Kota Bandung meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 

jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. 

Struktur kurikulum MAN 2 Kota Bandung kelas X dan XI berdasarkan Kurikulum 

2013 dan kelas XII berdasarkan Struktur Kurikulum 2006 (KTSP).12 

Tabel 4. 8 Struktur Kurikulum Kelas X dan XI 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu 
KLS X KLS XI 

Smt. 
1&2 Smt. 1&2 

Kelompok A (Wajib)   
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti   
1 Alqur’an Hadits 2 2 
2 Akidah Akhlak 2 2 
3 Fikih 2 2 
4 SKI 2 2 
5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 
6 Bahasa Indonesia 4 4 
7 Matematika 4 4 
8 Sejarah Indonesia 2 2 
9 Bahasa Arab 4 2 
10 Bahasa Inggris 2 2 

                                                             
12 CL 1.1.4.4. PDK (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi kurikulum) 



15 
 

 
 

Kelompok B (Wajib)   
1 Seni Budaya  2 2 
2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan  3 3 
3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 
4 Bahasa Sunda 2 2 
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per 
Minggu  35 33 
Kelompok C (Peminatan)   
Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam (MIA)   
1 Matematika 3 4 
2 Biologi 3 4 
3 Fisika 3 4 
4 Kimia 3 4 
Peminatan Ilmu Ilmu Sosial (IIS)   
1 Geografi 3 4 
2 Sejarah 3 4 
3 Sosiologi  3 4 
4 Ekonomi 3 4 
    
Peminatan Ilmu Ilmu Keagamaan (IIK)   
1 Tafsir-Ilmu Tafsir 2 3 
2 Hadis-Ilmu Hadis 2 3 
3 Fikih-Ushul Fikih 2 3 
4 Ilmu Kalam 2 2 
5 Akhlak 2 2 
6 Bahasa Arab 2 3 
Mata Pelajaran Peminatan Akademik 12 16 
Lintas Minat 6 4 
Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per 
Minggu 53 53 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Tabel 4. 9 Struktur Kurikulum Kelas XII 

NO MATA PELAJARAN  
Alokasi Waktu 
IPA IPS BHS 

1 Pendidikan Agama Islam       
  a. Al-Qur'an Hadits 2 2 2 
  b. Akidah Akhlak 2 2 2 
  c. Fiqih 2 2 2 
  d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2 PPKn 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 5 
4 Bahasa Arab 2 2 2 
5 Bahasa Inggris 4 4 5 
6 Matematika 4 4 3 
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7 Sejarah 1 3 2 
8 Seni Budaya 2 2 2 
9 Pendidikan Jasmani 2 2 2 
10 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 
11 Keterampilan 2 2 2 
PROGRAM IPA        
1 Fisika 4     
2 Kimia 4     
3 Biologi 4     
PROGRAM IPS         
1 Geografi   3   
2 Ekonomi   4   
3 Sosiologi   3   
PROGRAM BAHASA         
1 Bahasa Jepang     4 
2 Sastra Indonesia     4 
3 Antropologi     2 
 MUATAN LOKAL         
  a. Bahasa Sunda 2 2 2 
  b. PLH 2 2 2 
  c. Pengembangan Diri       
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 49 49 49 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Jumlah mata pelajaran di kelas X MIA dan X IIS sebanyak 20 mata 

pelajaran, yang terdiri dari : 10 mata pelajaran wajib A, 4 mata pelajaran wajib B, 

4 mata pelajaran peminatan dan 2 mata pelajaran lintas minat. Jumlah mata 

pelajaran di kelas X IIK sebanyak 22 mata pelajaran yang terdiri dari : 10 mata 

pelajaran wajib A, 4 mata pelajaran wajib B, 6 mata pelajaran peminatan, 2 mata 

pelajaran lintas minat. Jumlah mata pelajaran di kelas XII Program IPA dan 

Program IPS terdiri atas 17 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran muatan lokal. 

Muatan lokal di kelas XII ada 2 mata pelajaran muatan lokal, yaitu 

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dan Bahasa Sunda. Pelaksanaan PLH 

didasarkan kepada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Bandung sedangkan Bahasa 

Sunda merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat. Di kelas X MAN 2 

Kota Bandung melaksanakan pendidikan muatan lokal mata pelajaran Bahasa 

Sunda dengan kedudukan sebagai mata pelajaran wajib kelompok B sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat (Pergub Jabar) Nomor 69 tahun 2013. 
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Kegiatan pelayanan konseling terdapat 6 pembagian diantaranya:                          

(1) Pelayanan Dasar, Pelayanan dasar merupakan tahapan awal dari pelayanan 

konseling. (2) Pelayanan Orientasi, pelayanan yang membantu peserta didik 

memahami lingkungan baru terutama lingkungan sekolah. (3) Pelayanan Informasi, 

pelayanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai 

informasi diri, sosial, belajar, karir dan pendidikan lanjutan. Bimbingan kelompok, 

layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi. Himpunan 

data, kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik.  

(4) Pelayanan Responsif, Konseling Individual, layanan yang membantu peserta 

didik dalam memecahkan masalah pribadinya. Konseling kelompok, layanan yang 

membantu peserta didik dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Rujukan / 

Alih Tangan Kasus, kegiatan memindahkan penanganan masalah peserta didik ke 

pihak lain. Kolaborasi, kerjasama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan 

personil sekolah lainnya. Konsultasi, layanan yang membantu peserta didik dalam 

memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan. 

Bimbingan teman sebaya, dilakukan peserta didik terhadap peserta didik lainnya. 

Konferensi kasus, membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus 

yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data. Kunjungan rumah, 

kegiatan untuk memperoleh data, kemudahan dan komitmen untuk menyelesaikan 

masalah peserta didik. (5) Pelayanan Perencanaan Individual. Penempatan dan 

Penyaluran, layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat didalam kelas. Hari Karir, layanan yang membantu peserta 

didik untuk memperoleh informasi secara langsung dari perguruan tinggi. 

Kunjungan Karir, layanan yang membantu peserta didik untuk memperoleh 

informasi program studi diperguruan tinggi.           (6) Pelayanan Dukungan Sistem. 

Pengembangan Profesi, konselor secara terus menerus berusaha untuk mengupdate 

pengetahuan dan keterampilannya. Manajemen Program, program pelayanan 

bimbingan dan konseling dapat terselenggara baik dengan system managemen yang 

bermutu. Riset dan Pengembangan, Melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan 

profesi lainnya. 
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Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri dari Ekstrakurikuler wajib yaitu pendidikan 

kepramukaan dan 16 Ekstrakurikuler pilihan yaitu : Organisasi peserta didik Intra 

Sekolah (OSIS) MAN 2 Kota Bandung, Lingkung Seni MAN 2 Kota Bandung 

(Lisman), Usaha Kesehatan Sekolah/Palang Merah Remaja (UKS/PMR), 

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS), Forum Remaja Islam (FORIS), Gerakan Praja Muda 

Karana (Pramuka), Language/ Club (Arabica Club, English Club), Tahfidz Qur’an 

dan Tilawatil Qur’an, Olimpiade Club (Club Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, 

Geografi), Program Keputrian, Futsal, Bola Poli, Basket, Bulu Tangkis dan 

Taekwondo. 

Pembiasaan MAN 2 Kota Bandung telah melaksanakan pembiasaan tegur, 

salam, sapa, jabat tangan setiap harinya, tadarus setiap awal jam pelajaran pertama 

setiap hari, upacara bendera setiap hari senin, shalat dluha bersama setiap hari 

Jum’at dilanjutkan pemeliharaan kebersihan lingkungan, shalat dhuhur berjamaaah 

setiap hari, Studi Islam Intensif (SII) setiap bulan ramadhan selama satu minggu, 

bulan bahasa satu tahun sekali. 

Untuk melihat mutu pendidikan MAN 2 Kota Bandung, Peneliti mencoba 

membandingkan nilai UN dengan madrasah yang ada di kota Bandung.   

Tabel 4. 10 Daftar Nilai UN MA IPS Kota Bandung 2012-2013 

No Nama MA Nilai rata-rata Peringkat 
1 MAS Zakaria 45,54 1 
2 MAS Darul Hidayah 42,84 2 
3 MAS Asy-Syarifiyah 42,83 3 
4 MAS Al Istiqomah 42,79 4 

5 MAS Al Inayah 42,74 5 
6 MAS YPPS Sukamiskin 42,68 6 
7 MAS Baabussalaam 42,61 7 
8 MAS Muhammadiyah 2 42,53 8 
9 MAS Nurul Huda 42,53 8 

10 MAS Nurul Iman 42,48 10 
11 MAN 1  42,41 11 
12 MAN 2  42,37 12 
13 MAS Sirnamiskin 42,30 13 
14 MAS Al Husna 42,27 14 
15 MAS Nur Rohmah 42,24 15 
16 MAS Ar Rosyidiyah 42,05 16 
17 MAS Multazam 42,02 17 
18 MAS Al Huda 41,84 18 
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19 MAS Manbaul Huda 41,74 19 
20 MAS Al Mursyid 41,72 20 
21 MAS YASIPA 41,65 21 
22 MAS Muhammadiyah 1 41,64 22 
23 MAS PERSIS 41,57 23 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2013-2014 nilai rata rata jurusan IPS MAN 2 Kota 
Bandung menjadi 38,63 

Tabel 4. 11 Daftar Nilai UN MA IPA Kota Bandung 2012-2013 

No Nama MA Mata ujian Pering
kat 

  Bin Ing Mat Fis Kim Bio Tot  

1 MAS Zakaria 8,45 8,39 8,24 8,03 8,12 8,15 48,38 1 
2 MAS Ulul Albab 7,23 7,74 7,21 6,86 7,26 7,12 43,51 2 
3 MAS Sirnamiskin 7,47 7,35 7,30 7,19 7,08 7,08 43,47 3 
4 MAN 2 7,81 7,63 6,79 6,47 7,58 7,11 43,39 4 
5 MAS Manbaul Huda 7,94 7,88 7,15 6,39 6,91 7,09 43,36 5 
6 MAS Al Inayah 7,45 7,70 6,99 7,00 7,05 6,99 43,18 6 
7 MAN 1 7,64 7,58 6,81 6,73 7,26 7,11 43,13 7 
8 MAS Al Istiqomah 7,60 7,54 6,79 6,65 7,26 7,22 43,06 8 
9 MAS PERSIS 7,57 7,49 6,83 6,72 7,13 6,97 42,71 9 
10 MAS Ar Rosyidiyah 7,80 7,46 6,68 6,68 7,00 6,89 42,51 10 
11 MAS An Najiyah 7,56 7,50 6,84 6,56 6,94 6,98 42,38 11 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2013-2014 nilai rata rata jurusan IPA MAN 2 Kota 
Bandung menjadi 39,49 

Tabel 4. 12 Daftar Nilai UN MA Keagamaan Kota Bandung 2012-2013 

No Nama MA Mata ujian Pering
kat 

  Bin Ing Mat Taf Had Fiq Tot  

1 MAN 2 7,56 7,44 6,90 7,58 8,04 7,41 44,93 1 
2 MAN 1  7,66 7,24 7,08 7,60 7,96 7,10 44,64 2 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2013-2014 nilai rata rata jurusan IPA MAN 2 Kota 

Bandung menjadi 40,87 

Tabel 4. 13 Daftar Nilai UN MA Bahasa Kota Bandung 2012-2013 

No Nama MA Mata ujian Peringka
t 

  Bin Ing Mat Sas Atr Bas Tot  

1 MAN 2 7,54 7,60 6,38 7,86 7,24 6,72 43,34 1 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 
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Pada tahun pelajaran 2013-2014 nilai rata rata jurusan Bahasa MAN 2 Kota 

Bandung menjadi 44,32. Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN 2 Kota 

Bandung, Asep menyebutkan Madrasah memiliki KTSP yang sudah disahkan 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi.  Adanya TIM pengembang 

Kurikulum yang menyusun KTSP. Walaupun ada beberapa kelemahan seperti 

pelayan konseling belum dilaksanakan secara optimal kepada seluruh peserta didik. 

Kriteria kenaikan kelas, kelulusan dan penjurusan belum tersosialisai kepada 

seluruh warga madrasah.  Kerangka dasar kurikulum masih menggunakan standar 

minimal dari BSNP.  Analisa konteks dalam penyusunan KTSP  Belum sempurna. 

Program muatan lokal dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik 

agama yang menjadi karakteristik madrasah belum sempurna. 13  

5) Keuangan 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN 2 Kota Bandung, Asep 

menyebutkan pembiayaan di MAN 2 Kota Bandung hampir sama dengan Madrasah 

Swasta Aliyah pada umumnya. Yang terdiri dari Dipa (Daftar Isian Anggaran), 

Bantuan walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan Masyarakat. Yang 

membedakan MAN sama MAS adalah MAN mendapat dana dari dipa, MAS tidak. 

Alokasi biaya pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan (investasi, operasional, 

peralatan, habis pakai, personal). Adanya subsidi pendidik bagi peserta didik yang 

tak mampu melalui dana peduli peserta didik. Adanya upaya untuk 

mengoptimalkan penggalian sumber-sumber biaya untuk memenuhi pembiayaan 

secara mandiri. Dana kontrak prestasi yang sangat membantu dalam proses 

pengembangan keterampilan pendidik. Namun ada beberapa kelemahan di bidang 

keuangan jumlah nominal alokasi dana belum sesuai dengan kebutuhan. Belum 

adanya dukungan dana dari pemerintah daerah. Besarnya tunggakan penunaian 

kewajiban keuangan peserta didik14.  

6) Humas. 

Dalam  wawancara peneliti dengan kepala MAN 2 Kota Bandung, Asep 

menyebutkan. Adanya komitmen yang kuat dari madrasah untuk terus 

                                                             
13  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
14  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
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meningkatkan jalinan kemitraan dengan lembaga lain yang relevan. Namun ada 

beberapa kelemahan Belum banyak lembaga yang menjadi mitra dalam 

pengembangan madrasah. Sistem kemitraan yang sudah terjalin belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan madrasah. Kemitraan yang 

dilaksanakan dengan perguruan tinggi mayoritas hanya berupa informasi tentang 

penerimaan mahasiswa baru dan PPL calon pendidik. 15 .  

Dalam wawancara peneliti dengan wakil kepala bidang humas, Iwan 

menyebutkan. Madrasah memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola SIM yang 

baik dan efisien. Namun ada kelemahan Sistem kemitraan belum dilaksanakan 

dengan perjanjian secara tertulis. Terdapat majalah yang di terbitkan oleh MAN 2 

dengan alamat web http://mandaba.sch.id.  16  

b. MAN Kota Cimahi 

Pemindaian lingkungan di MAN Kota Cimahi secara letak geografis terletak 

diantara 107°30’30’’ BT – 107°34’30’’ dan 6°50’00’’ – 6°56’00’’ Lintang Selatan. 

Luas wilayah Kota Cimahi yang sebesar 40,2 Km2 menurut UU No. 9 Tahun 2001 

dengan batas-batas administratif sebagai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan 

Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung 

Barat. Sebelah Timur: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan 

Cicendo dan Kec. Andir Kota Bandung. Sebelah Selatan: Kecamatan Marga Asih, 

Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota 

Bandung. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan 

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 

3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara terdiri 

dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan 

Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Secara geografis wilayah ini 

merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di 

bagian utara ± 1,040 meter dpl ( Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), 

yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta 

                                                             
15  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
16  Iwan Rosadi, (Wakil Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 10  Feb 2017. 
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ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan 

Cimahi Selatan) yang mengarah ke sungai citarum. Sungai yang melalui Kota 

Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.830 l/dt, dengan anak 

sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum (masing-

masing di bawah 200 l/dt) dan Kali Cisangkan (496 l/dt), sementara itu mata air 

yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan 

mata air Cisintok.17 

Berikut ini  adalah beberapa peluang (opportunities) yang terdiri dari SMP di 

Kota Cimahi. 

Gambar 4. 4 SMP di Kota Cimahi. 

 

Sumber CL 1.2.1.4. PDTE 

Dari gambar di atas jumlah SMP di Kota Cimahi berjumlah 34, dalam 

catatan observasi peneliti banyak lulusan SMP yang melanjutkan ke MAN Kota 

Cimahi dengan catatan madrasah mesti menyiapkan jam tambahan pelajaran 

keagamaan  bagi siswa yang berasal dari SMP.  Berikut ini adalah beberapa peluang 

(opportunities) yang terdiri dari MTS yang ada di Kota Cimahi. 

                                                             
17 CL 1.2.1.4. PDTE (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi pemindaian eksternal) 



23 
 

 
 

 
Gambar 4. 5 MTS di Kota Cimahi 

 

Sumber CL 1.2.1.4. PDTE 

Berikut ini beberapa ancaman (theats) yang terdiri dari Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) 

Swasta yang ada di Kota Cimahi : 

Gambar 4. 6 SMA, SMK dan MA di Kota Cimahi 

 

Sumber CL 1.2.1.4. PDTE 

Pemindaian Lingkungan Internal (Internal Environmental Scaning) MAN 

Kota Cimahi mencakup bidang kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat. 
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1) Kesiswaan 

Tabel 4. 14 Siswa MAN Kota Cimahi 

No 

 

Tahun 
Pelajaran 

Jumlah Peserta Didik Jumlah Total 

X XI XII 

1 2010-2011 103 95 142 243 

2 2011-2012 154 103 181 307 

3 2012-2013 152 145 240 399 

4 2013-2014 153 153 253 453 

5 2014-2015 145 179 141 465 

6 2015-2016 226 143 178 547 

7 2016-2017 201 219 143 567 
Sumber CL 1.1.1.4. PDS 

Tabel 4. 15 Prestasi Non Akademik MAN Kota Cimahi 

No Nama Siswa Katagori Jenis Peringkat Tingkat 

2009 

1 Siti Aminah Perorangan MTQ 2 Kota 

2 Eka hidayati Perorangan MTQ 2 Kota 

3 Ahmad Uhud Perorangan MTQ 3 Kota 

4 Neni Nurseni Perorangan MTQ 2 Kota 

5 Siti Aminah Perorangan MTQ 1 Kelurahan 

2011 

1 Eka wahyuni Perorangan Kaligrafi 2 Kota 

2 Haifah Perorangan Pidato Bahasa 
Indonesia 

3 Kota 

3 M. Apiyanto Perorangan Pidato Bahasa 
Inggris 

1 Kota 

4 Rina Erliana Perorangan Pidato Bahasa 
Inggris 

2 Kota 

5 Ceng Alawi Perorangan Pidato Bahasa 
Arab 

1 Kota 

6 Yeyen 
Yuningsih 

Perorangan Pidato Bahasa 
Arab 

2 Kota 

7 M Aziz 
Anshori 

Perorangan MTQ 1 Kota 

8 Irna Hardiani Perorangan MTQ Putri 1 Kota 



25 
 

 
 

9 Siti 
Rubaetinnisa 

Perorangan Fahmil Quran 1 Kota 

10 Dida Setiawan Perorangan Fahmil Quran 
putra 

1 Kota 

11 Suci Fitriani Perorangan Fahmil Quran  1 Kota 

12 Fitria Sifianti Perorangan Cipta Puisi  2 Kota 

13 MAN Cimahi Kelompok Voli putra 1 Kota 

14 Yustian Perorangan Bulutangkis 2 Kota 

15 Siti Rahayu Perorangan Bulutangkis 
puti 

1 Kota 

16 Shahnaz Perorangan Tenis Meja puti 3 Kota 

17 Tanti Yuniasari Perorangan Lari 400 meter 2 Kota 

18 Indah Saridewi  Perorangan Catur Putri 2 Kota 

2012 

1 MAN Cimahi Kelompok Cerdas Cermat 
KPU 

3 Kota 

2 Nur Azizah Perorangan MTQ 1 Kota  

3 Nina Syahira Perorangan Musikalisasi 1 Kota 

4 Zain Husna Perorangan Musikalisasi 2 Kota 

5 Sinta Perorangan Kaligrafi 2 Kota 

6 Siti Aisyah Perorangan Pidato 3 Kota 

7 Taufik 
Kurniawan 

Perorangan Melukis 2 Kota 

2013 

1 Pramuka MAN 
Cimahi 

Perorangan MTQ 1 Kota 

2 Pramuka MAN 
Cimahi 

Perorangan Pidato 1 Kota 

3 Pramuka MAN 
Cimahi 

Perorangan Lomba Obor 3 Kota 

4 Nurul Shofia Perorangan Pakibraka 1 Kota 

5 Ahmad Taufiq Perorangan Ksm 2 Provinsi 

6 MAN Cimahi Kelompok Cerdas Cermat 
wawasan 
kebangsaan 

2 Kota 

7 Nina Syahira Kelompok Nasyid  1 Kota 

Sumber CL 1.1.1.4. PDS 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Cimahi, AT menyebutkan 

bahwa MAN Cimahi Selalu berpartisipasi dalam Lomba OSN, KSM dan 



26 
 

 
 

Aksioma.18 Adapun wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, 

Rino menyebutkan bahwa murid bersemangat, aktif patuh dan mau bekerjasama 

dalam belajar. Disisi organisasinya OSIS (Organisasi Siswa Sekolah) bekerja sama 

dengan polisi terdekat untuk meningkatkan kedisiplinan para murid. 19 

2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Tabel 4. 16 Pendidik dan Tendik MAN Kota Cimahi 

No Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah dan status Guru JUmlah 

GT/PNS GTT/Guru Bantu 
L P L P 

1 S3 1    1 
2 S2 4 2  5 11 
3 S1 3 10 10 13 36 

4 D3      
Jumlah 8 12 10 17 48 

Sumber CL 1.1.2.4. PDPT 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Kota Cimahi, AT 

menyebutkan bahwa Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa 

Inggris sudah bersertifikat kompentensi dan berpengalaman dalam bimbingan 

belajar. Adapun faktor kelemahan sebagian guru ada yang belum lulus uji 

kompetensi, selain itu belum ada pelatihan kisi-kisi sukses olimpiade MIPA 

(Matematik IPA) namun banyak event lomba. 20   

Adapun wawancara peneliti dengan wakil kepala bidang kurikulum, Dede 

menyebutkan bahwa ada pelatihan bedah kisi-kisi UN dan pembekalan UN oleh 

Diknas (Dinas Pendidikan Nasional). Sudah terbentuknya tim guru pembina 

kelompok OSN, KSM dan Aksioma. Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi 

pendidikan minimal SMA/SMK. Adapun kelemahan Dokumen administrasi guru 

dan kepala madrasah belum lengkap dan teratur. 21 

 

 

 

                                                             
18  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
19  Rino Margayu (Wakul Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 8  Nov 2016. 
20  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
21  Dede Saepuloh (Wakil Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 9  Nov 2016. 
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3) Sarana dan Prasarana 

Tabel 4. 17 Luas Lahan tanah dan Bangunan MAN Kota Cimahi 

NO Luas Tanah Status Sertifikat 
Tanah 

Luas 
Bangunan 

Jml 
LT 

Tanah 
Kosong 

 Kemenag Pemda Wakaf Sudah Belum    

1  4400  4400  1250 2 3,150 
Sumber CL 1.1.3.4. PDSP 

Tabel 4. 18 Bangunan/Ruangan di MAN  Kota Cimahi 
 

No Bangunan/ Ruang Jumlah Keterangan 

1 Kepala Madrasah 1   

2 Guru 1   

3 Kelas 18   

4 Perpustakaan 1   

5 Lab IPA 1   

6 Lab Komputer 1   

7 Tata Usaha 1   

8 Tempat Ibadah 2   

9 Konseling 1   

10 UKS/Kesehatan 1   

11 OSIS 1   

12 Toilet 14   

13 Gudang 1   

14 Lapangan Olahraga 1   

15 Kantin 1   

16 Sanggar Pramuka 1   

17 Ruang Karawitan 1   

  Jumlah 48   
Sumber CL 1.1.3.4. PDSP 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Kota Cimahi, AT 

menyebutkan  Madrasah dilengkapi ruang kelas yang sesuai dengan rasio siswa, 

perpustakaan, labolatorium. Madrasah mendapatkan bantuan swasta untuk 

pengadaan 2 masjid. Adapun kelemahannya ruang kelas masih kurang. 22. Dalam  

wawancara peneliti dengan wakil kepala bidang sarana dan prasaran, Rudi 

                                                             
22  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
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menyebutkan   Adanya tempat ibadah yang terintegrasi di lingkungan Madrasah. 

adapun kelemahan Lab IPA belum tersedia.   sarana olahraga belum memenuhi 

standar. Kelengkapan olahraga belum maksimal. 23  

4) Kurikulum  

Struktur kurikulum MAN Cimahi meliputi substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai 

dengan Kelas XII. Struktur kurikulum MAN 2 Kota Bandung kelas X dan XI 

berdasarkan Kurikulum 2013 dan kelas XII berdasarkan Struktur Kurikulum 2006 

(KTSP). Kurikulum MAN Cimahi pada prinsipnya sama dengan Kurikulum MAN 

2 Kota Bandung. 

Adapun yang membedakannya adalah dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

terdiri dari Ekstrakurikuler wajib : Pendidikan Kepramukaan dan Ekstrakurikuler 

pilihan : 1) Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS). 2) Paskibra. 3) PMR. 4) 

Bola Voli 5) Futsal 6) Brodcas 7) Englis Club 8) Seni Islam 9) Padus 10) Seni 

Sunda 11) Arabic Club 12) Basket.  

Tabel 4. 19 Nilai Ujian Nasional MA IPS Kota Cimahi 2013-2014 

No Nama MA Nilai rata-rata Rank 

1 MAS Multi Teknik Asih Putera 38.91 1 

2 MAS Nurul Falah 38.23 2 

3 MAS As Saadah 37.38 3 

4 MAN Cimahi 37.33 4 

5 MAS Al Farisy 36.51 5 

6 MAS Nurul Iman 36.14 6 

7 MAS Al Musdariah 2 35.51 7 

8 MAS Miftahussaadah 35.26 8 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2012-2013 nilai rata rata jurusan IPS MAN 2 Kota 
Cimahi  41.82 

 

                                                             
23  Rudi Setiawan (Wakil Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 10 Nov 2016. 
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Tabel 4. 20 Nilai Ujian Nasional MA IPA Kota Cimahi 2013-2014 

No Nama MA 
Mata ujian Rank 

Bin Ing Mat Fis Kim Bio Tot 

1 MAS Multi Teknik Asih 
Putera 

8.09 7.43 6.37 6.64 6.48 7.28 42.29 1 

2 MAN Cimahi 7.44 6.39 5.80 5.73 5.61 6.47 37.44 2 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2012-2013 nilai rata rata jurusan IPA MAN 2 Kota 
Cimahi  42.26. 

Tabel 4. 21 Nilai Ujian Nasional MA Keagamaan Kota Bandung 2013-2014 

No Nama MA 

Mata ujian Rank 

Bin Ing Mat Taf Had Fiq Tot  

1 MAN Cimahi 6.41 5.82 5.34 7.26 7.43 7.30 39.56 1 

Sumber CL 1.1.4.4. PDK 

Pada tahun pelajaran 2012-2013 nilai rata rata jurusan IPA MAN 2 Kota 

Cimahi  45.35. Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Kota Cimagi, AT 

menyebutkan  KTSP Madrasah sudah mempertimbangkan perkembangan kognitif 

anak. Adapun Kelemahan dibidang kurikulum budaya riset belum sepenuhnya 

dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. 24  

5) Keuangan 

Tabel 4. 22 Rencana Pendapatan MA Cimahi Tahun 2014-2018 
NO Sumber Pendapatan 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) 

1 Pemerintah     

1.1 Bos 234.475.000 467.936.000 500.000.000 550.000.000 

1.2 Dana Alokasi Khusus 1.400.000.000  400.000.000 600.000.000 

1.3 APBD Provinsi 45.900.000 96.800.000 110.000.000 125.000.000 

1.4 APBD Kota  96.800.000 110.000.000 125.000.000 

2 Bantuan Masyarakat     

2.1 Bantuan Masyarakat     

                                                             
24  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
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2.2 Bantuan Alumni     

3 Pendapatan Asli 
Madrasah 

    

3.1 Bantuan Komite 
Madrasah 

402.080.000 522.762.000 715.000.000 850.000.000 

3.2 Bantuan Siswa Baru     

4 Lain-Lain     

4.1 Beasiswa 87.000.000 93.000.000 100.000.000 110.000.000 

 Total 2.169.455.000 1.277.298.000 1.315.620.000 2.360.000 

Sumber CL 1.4.2.2. PWB.K 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Kota Cimahi, AT 

menyebutkan bahwa terdapat dana selain dari Pemerintah seperti bantuan sarana 

dan prasarana. Madrasah menyusun RAKM dengan pedoman pengelolaaan biaya 

investasi dan operasional. 25   

d) Hubungan Masyarakat 

Terdapat pusat informasi dekat gerbang masuk MAN Kota Cimahi yang 

bertugas melayani setiap tamu yang datang ke MAN Cimahi. Publikasi terdiri dari 

Mading dan  buletin Sekolah.26   

2. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)  

a. MAN 2 Kota Bandung  

Visi MAN 2 Kota Bandung adalah “Terwujudnya Madrasah Populis dengan 

mengembangkan TAKWA (Terampil, Akhlakul Karimah, Kreatif,  berwawasan 

Ilmiah, Amanah)” dengan misi: (a) Menciptakan sumberdaya manusia yang 

berwawasan keislaman dan handal dalam ilmu pengetahuan yang berlandaskan 

akhlakulkarimah. (b) Membentuk siswa terampil dalam bidang IT dan 

kewirausahaan untuk membentuk prilaku mandiri. (c) Mengembangkan siswa agar 

selalu kratif dalam menyongsong kesuksesan hidupnya dimasa depan.                                  

(d) Mengembangkan siswa agar selalu kreatif dalam menyongsong kesuksesan 

hidupnya dimasa depan. (e) Menyiapkan siswa dengan wawasan keilmuan sebagai 

bekal melanjutkan keperguruan tinggi dan terjun di masyarakat. (f) Menciptakan 

                                                             
25  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
26  Cl 1.1.6.1. POH.P.(catatan lapangan pada pedoman observasi Humas) 
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lingkungan madrasah yang bersikap amanah (jujur) dalam seluruh langkah 

kegiatan.  

Pada Tahun 2016 diterbitkan Visi MAN 2 yang baru  yaitu “Terwujudnya 

Madrasah Unggul, yang  TAQWA (Terampil, Akhlakul Karimah, Qu’ani,  ber-

Wawasan lingkungan dan Amanah)” dengan misi (a) Mewujudkan warga madrasah 

yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (b) Membentuk siswa terampil 

dalam bidang IT dan kewirausahaan untuk membentuk prilaku mandiri.                              

(c) Mengembangkan siswa agar selalu kratif dalam menyongsong kesuksesan 

hidupnya dimasa depan. (d) Mengembangkan siswa agar selalu kreatif dalam 

menyongsong kesuksesan hidupnya dimasa depan. (e) Menyiapkan siswa dengan 

wawasan keilmuan sebagai bekal melanjutkan keperguruan tinggi dan terjun di 

masyarakat. (f) Menciptakan lingkungan madrasah yang bersikap amanah (jujur) 

dalam seluruh langkah kegiatan. 

Pada Desember 2016  diterbitkan kembali Visi yang yaitu terwujudnya 

peserta didik yang berkemampuan unggul dan kompetitif (ulil albab), yang 

memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spritual. Dengan 

Misi: (a) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 

madrasah. (b) Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup 

islami di madrasah, dan masyarakat. (c) Menjalin komunikasi pendidikan yang 

mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan dan mutu lulusan.                            

(d) Menciptakan lingkungan madrasah yang mendidik, berbudaya sehat dan bersih. 

(e) Mengembangkan sistem pelayanan prima dan managemen pendidikan berbasis 

kualitas. Tujuan terdiri dari tujuan Umum dan Khusus, Tujuan Umum Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bandung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

sistem Pendidikan Nasional memiliki Tujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepeda Tuhan yang 

Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagai 

bekal untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 
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Tujuan Khusus. 

a. Membentuk peserta didik yang memiliki prilaku yang mencerminkan 
sikap orang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 

b. Mendidik peserta didik untuk memahami dan menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan keislaman, sosial budaya, sains, teknonogi dan seni untuk 
meraih prestasi, baik ditingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. 

c. Menjalin kerjasama dan upaya-upaya strategis untuk keberlangsungan 
dan kemandirian penyelenggaraan pendidikan di MAN 2 Kota Bandung. 

 
Tujuan Madrasah dalam 4 Tahun mendatang 

a. Pada tahun 2020 rata-rata nilai ujian Nasional (UN) minimal 7,50 dan 
Ujian Madrasah (UM) mencapai 8,00 

b. Pada tahun 2020 proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi 
minimal 70% 

c. Pada tahun 2020 proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi 
negeri melalui penelusuran minat dan kemampuan minimal 70% 

d. Pada tahun 2020 memiliki kelompok peserta didik dalam olimpiade 
Matematika, Fisika, kimia, Biologi, Ekonomi/Akuntansi, Geografi dan 
lomba bahasa dan sastra serta beberapa diantara mata pelajaran tersebut 
mampu menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

e. Pada tahun 2020 memiliki qori dan qariah serta menjadi finalis tingkat 
provinsi 

f. Pada tahun 2020 minimal 80% peserta didik kelas XII hapal al-Quran 
sebanyak 3 Juz. 

g. Pada Tahun 2020 memiliki tim olahraga minimal tiga cabang dan 
mampu menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

h. Pada tahun 2020 memiliki tim kesenian minimal tiga cabang dan mampu 
menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

i. Pada tahun 2020 minimal 3 (tiga ) cabang ekstrakurikuler mampu 
menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional.27  
 

b. MAN Kota Cimahi 

Visi Madrasah Aliyah Negri Cimahi adalah  “Terbentuknya Warga madrasah 

Aliyah Negeri Cimahi yang amanah dan unggul dalam bidang Imtaq, Ipteq dan 

seni”. Misi Madrasah  (1) Menanamkan nilai-nilai qurani dan sunnah nabi sebagai 

landasan berprilaku untuk membentuk insan beriman dan bertaqwa.                                   

(2) Memberikan pelayanan pendidikan dan keterampilan kepada semua warga 

Madrasah. (3) Mewujudkan SDM yang profesional dan bertanggungjawab. (4) 

                                                             
27 CL 1.3.3.4. PDO (catatan lapangan pada pedoman observasi tentang tujuan) 
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Menyiapkan lulusan yang berkualitas,mandiri dan bermanfaat dimasyarakat. (5) 

Membiasakan berkompetisi, berinovasi dan berkreasi dalam meraih prestasi. 

Tujuan Pendidikan Madrasah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cimahi 

dirumuskan sebagai gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun 

waktu tertentu maksimal 4 (empat) tahun dengan mengacu pada karakteristik dan 

keunikan lokal sesuai dengan perundang-undangan. 

Tujuan Umum; (1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. (2) Meningkatkan pengetahuan siswa 

untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

Tekhnologi dan kesenian yang dijiwai ajaran Agama Islam. (3) Meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai 

ajaran Agama Islam.  

Adapun Tujuan Khusus diantaranya: 

1) Madrasah berkompeten dan berkompetensi dalam bidang: Keagamaan 
masuk peringkat 10 besar di tingkat provinsi. Sains dan Tekhnologi 
masuk peringkat 10 besar di tingkat provinsi. 

2) Madrasah memiliki peralatan dan perlengkapan seni nasyid, marawis, 
dan karawitan sunda. 

3) Madrasah mampu memahami dan mengoprasikan perangkat IT 
4) Madrasah mampu membaca Al-Quran dengan tahsin dan 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebatas 
pemahamannya. 

5) Siswa PAI mampu takhfid juz 30 sedangkan program lainnya minimal 
20 surat pendek. 

6) Madrasah mempunyai keterampilan berbahasa Arab, Jerman atau Inggris 
minimal 300 kosakata. 

7) Siswa memiliki keterampilan Design Grafis, Tataboga, dan Marketing 
untuk berkompetisi di dunia kerja 

8) Madrasah Aliyah Negeri Cimahi ikut berperan aktif dalam bimbingan 
dan pengembangan Bahasa Jerman, Arab, Inggris, dan Komputer serta 
keagamaan di masyarakat. 

9) Madrasah memiliki tim karya ilmiah remaja berkompetisi di tingkat 
kota.28  

 
 

 

                                                             
28 CL 1.3.3.4. PDO (catatan lapangan pada pedoman observasi tentang tujuan) 
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3. Pelaksanaan Strategi (Strategy Implementation)  

a. MAN 2 Kota Bandung  

Berikut ini struktur organisasi MAN 2 Kota Bandung beserta program. 
 

Tabel 4. 23 Struktur Organisasi MAN 2 Kota Bandung 

No 

 
Jabatan 

Nama 
Pend 
Akhir 

1. Kepala Madrasah Dr. H. Asep Encu, M.Pd S3 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Wakil Kepala : 
Bidang Kurikulum 
 
Bidang Kesiswaan 
 
Bidang Sarana dan Prasarana 
 
Waka Humas dan Keagamaan 
 
Kepala Tata Usaha 

 
Dra. Kokom komariah, M.PFis 
 
Momon Sudarma, MSi 
 
Yayan Ristaman J, S.Pd, SE, MM 
 
Iwan Rosadi, M.Pd 
 
H. Akhmad Rifai, SH 

 
S2 
 
S2 
 
S2 
 
S2 
 
S1 

4. Kepala  Unit Perpustakaan Dra. Hj.Yati Hadyati S1 
5. Kepala Lab Bahasa Dra. Endi S1 
6. Kepala Lab Biologi  Dra. Nenen Shanti W S1 
7. Kepala Lab Fisika Dra. Dewi Kartilah S1 
8. Kepala Lab Kimia Ikeu Kartika, M.P.Kim S1 
9. Pembina Osis Drs. Suherman, M.Ag S2 
10. Pembina Kesenian Hj. Heni Hasanah, S.Pd S1 
11. Pembina KIR  Siti Rohmanah, M.P.Fis S2 
12. Pembina Paskibra  Enjang Bakar, S.Pd 

 
S1  

13. Pembina Pramuka Enjang Bakar, S.Pd S1 
14. Pembina Pramuka putri Titin Khatimah, S.Pd S1 
15. Pembina English Club Rika Rostikawati, S.Pd S1 
16. Pembina PKS dan Kedisiplinan Abdul Muis, M.Ag S2 
17. Pembinaan Keagamaan Endi Mulyadi, M.Ag S2 
18. Pembina PMR  Dra. Yuliati Ruhianah S1 
19. Pembina Olimpiade Hj. Heni Hasanah, S.Pd S1 
20. Pembina OR  Ujang Sudrajat, M.Pd S1 
21. Pengembang Mutu (SDM) Drs. Jaja Zainuddin, M.Pd.I    

Drs Haris Royani, MM 
Wawan Kusmawan, M.Pd 
Mumu Mubarok,S.Pd.S.Ag 

S2 
S2 
S2 
S2 

Sumber: CL 1.4.1.4. PDP.P 

   
Program kerja bidang Kurikulum dan Pembelajaran terdiri dari                          

(1) Memberikan layanan khusus bagi peserta didik berprestasi atau memiliki minat 

yang kuat dalam bidang sains, matematika, ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan 

keagamaan (mapel yang terdapat dalam KSM dan AKSIOMA). (2) Optimalisasi 

Kegiatan Pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai ajaran agama Islam.                  

(3) Mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai lomba mapel KSM dan 

AKSIOMA. (4) Menyusun kalendar akademik sebagai acuan bagi seluruh pendidik, 
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tenaga kependidikan, dan peserta didik berkenaan dengan kegiatan belajar, ulangan 

harian, UTS, UAS, UAM, dan UN. (5) Peningkatan mutu pembelajaran melalui 

workshop dan mengoptimalkan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP). (6) Memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang akan 

menghadapi Ujian Nasional. 

Program kerja bidang kesiswaan terdiri dari (1) Mengoptimalkan kegiatan 

ekstrakurikuler melalui pemenuhan pembina dan pembina latih untuk masing-

masing ekstrakurikuler. (2) Memberikan layanan khusus bagi peserta didik 

berprestasi dalam bidang olahraga dan seni (cabang olahraga dan seni yang terdapat 

dalam AKSIOMA). (3) Menegakan tata tertib peserta didik, melalui keteladanan, 

reward dan punishment. (4) Mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai lomba 

olahraga dan seni, baik pada tingkat kota ataupun provinsi. (5) Mengadakan pekan 

olah raga dan pentas seni pada setiap pertengahan atau akhir semester.                             

(6) Mengadakan pengenalan pendidikan pramuka bagi seluruh peserta didik baru. 

Program kerja bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari                     

(1) Peningkatan mutu pembelajaran melalui workshop dan mengoptimalkan 

kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). (2) Mengikutsertakan 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan workshop, baik yang 

diselenggarakaan di madrasah atau oleh intansi-instasi terkait. (3) Mengadakan 

pertemuan rutin bulanan dan mengadakan silaturahmi akbar diantara sesama 

keluarga guru dan pegawai setiap setahun sekali. (4) Mengadakan pertandingan 

olah raga yang diminati oleh sebahagian besar pendidik dan tenaga kependidikan. 

Program kerja bidang sarana dan prasarana terdiri dari (1) Penataan ruang 

tata usaha, kepala madrasah, komite madrasah, ekstrakurikuler, UKS dan ruang 

guru, dan taman madrasah. (2) Pembangunan ruang serba guna dan olah raga tahap 

2 (dua).  (3) Pengadaan alat bantu pembelajaran (buku pelajaran dan penujang, alat-

alat olah raga dan seni).  (4) Perbaikan ruang belajar (kelas, laboratoriumkomputer, 

kimia, dan ruang perpustakaan). (5) Penataan ulang pemasangan media 

pembelajaran (infocus) di setiap kelas. 

Program kerja bidang keuangan dan pembiayaan terdiri dari                               

(1) Mengoptimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik yang ada 
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dalam DIPA, BOS Provinsi. (2) Mengoptimalkan partisipasi orang tua peserta didik 

dan masyarakat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan madrasah. 

(3) Mengoptimalkan fasilitas dan sarana madrasah yang memungkinkan dapat 

membantu keuangan madrasah.     

Program kerja bidang budaya lingkungan Madrasah terdiri dari                                    

(1) Mengadakan kegitan rutin shalat duha setiap hari Jum’at bagi seluruh peserta 

didik secara bergiliran yang dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih.                                  

(2) Mengadakan kegiatan rutin minimal satu bulan sekali seluruh tenaga 

kependidikan melakukan kegiatan bersih lingkungan, baik di dalam kantor atau di 

luar ruangan. (3) Menata tempat parkir kendaran roda dua dan empat untuk peserta 

didik, pendidik dan tenaga kependidikan.   

Program kerja bidang hubungan Masyarakat dan Kemitraan terdiri dari                    

(1)  Mengadakan pertemuan rutin dengan pengurus komite madrasah untuk 

membahas isu-isu penting berkenaan dengan pengelolaan pendidikan di madrasah. 

(2) Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua baik pada awal tahun pelajaran 

bagi kelas X atau pertemuan insidental yang sangat diperlukan untuk 

dikomunikasikan dengan para orang tua. (3) Mengadakan kunjungan ke beberapa 

perguruan tinggi baik negeri atau swasta guna mencari informasi dan menjalin 

kerjasama untuk studi lanjut bagi peserta didik kelas XII. (4) Mengadakan 

perjanjian kerja sama dengaan berbagai instasi dalam kerangka peningkatan mutu 

madrasah.29  

Dalam  wawancara peneliti dengan kepala madrasah MAN 2 Kota Bandung, 

Asep menyebutkan  tentang RKJM. Di antara sekian banyak tugas yang harus 

dikerjakan oleh kepala madrasah adalah menyusun Rencana Kerja Jangka 

Menengah (RKJM). Rencana kerja ini dibuat untuk kurun waktu empat tahun atau 

selama satu periode ketika seorang guru ditetapkan dan diangkat sebagai guru yang 

diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Rencana kerja ini dibuat untuk 

mengukur kinerjaa kepala madrasah dalam kurun waktu satu periode tersebut. 

Rencana Kerja Jangka Menengah ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam program 

                                                             
29 CL 1.4.1.1. POP.P (catatan lapangan pada observasi program) 
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kerja tahunan, yakni program kerja yang dibuat secara bertahap untuk melihat 

kemajuan atau keberhasilan madrasah dalam upaya menggapai apa yang ingin 

dicapai empat tahun kedepan. Selain itu, program kerja tahunan ini juga dapat 

dijadikan sebagai evaluasi terhadap serangkaian program yang telah dibuat, 

sehingga madrasah tahu betul program-program mana yang dapat dilaksanakan dan 

program-program mana pula yang tidak atau belum bisa dilaksanakan. 30 

b. MAN  Kota Cimahi  

Berikut ini struktur organisasi MAN  Kota Cimahi beserta program. 

Tabel 4. 24 Struktur Organisasi MAN  Kota Cimahi 

N
o 

Jabatan Nama Jenis 
Kelami
n 

Usia Pendidi
kan  
Terakh
ir 

Ma
sa 
Ba
kti 

1 Kepala Madrasah Drs.H. AT Saepuloh, M.Pd L P 50 S2 21 

2 
 
 
 
 
 
 

Wakil Kepala 

Bidang Kurikulum 

Bidang Kesiswaan 

Bidang Sarana dan 
Prasarana 

Bidang Humas  

 
 
Dede Saepulloh Hidayat, S.Pd 
Rd. Rino Margayu, M.Pkim 
 
Dr Rudi Setiawan, M.Pd 
 
Tatang Rukmana, S.Pd 

 
L 
 
L 
L 
 
L 

  
46 
 
45 
48 
 
47 

 
S1 
 
S2 
S3 
 
S1 

 
12 
 
17 
19 
 
9 

 
Program Kesiswaan terdiri dari (1) Optimalisali MGMP lebih ke arah 

sukses UN, (2) Bedah Kisi-kisi UN di tingkat Madrasah dan MK2MA,                                    

(3) Bimbingan belajar intensif bagi siswa XI, (4) Peningkatan bimbingan peserta 

tim OSN, KSM, Aksioma dan keagamaan beserta guru pembimbingnya,                             

(4) Berpartisifasi dalam setiap perlombaan yang melibatkan siswa, (5) Mengadakan 

pelatihan atau workshop sukses olimpiade MIPA. 

Program Kurikulum terdiri dari (1) Mengoptimalkan kelengkapan 

administrasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan program kerja 

dan tugas pokok serta fungsinya, (2) Mempertahankan, memfasilitasi dan 

                                                             
30  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
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mengupayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi 

akademik, (3) Mengajukan bimbingan akreditasi kepada dinas, (4) Melakukan 

evaluasi Kurikulum secara rutin dan terpogram kemudian ditindaklanjuti, (5) 

Membentuk tim pengembang kurikulum dan tim pelaksana dialog 4 bahasa serta 

mengkonsultasikan pelaksanaannya dengan lembaga atau pihak memiliki 

kompetensi di bidang pendidikan, (6) Mendorong penyelenggaraan pendidikan agar 

ikut aktif dan berperan serta dalam pengembangan kurikulum, (7) Melakukan 

kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan bertaraf internasional dalam 

pengembangan kurikulum berbasis wawasan global. 

Program Sarana dan prasarana terdiri dari  (1) Mengajukan proposal 

bantuan pengadaan ruang kelas baru, perpustakaan dan labolatorium.                           

(2) Memanfaatkan lingkungan sekitar madrasah sebagai labolatorium penunjang 

pembelajaran. (3) Mengembangkan bantuan pengembangan tempat ibadah. 

Program Humas terdiri dari meningkatkan kerjasama antar warga madrasah 

dengan warga sekitar.31  

4. Evaluasi  dan Pengendalian (Evaluation and Control)  

a. MAN 2 Kota Bandung 

Istilah evaluasi di Madrasah disebut Supervisi. Adapun kegiatan 

diantaranya. Supervisi dari pengawas, Pengawas dari Kemenag secara rutin 

mengadakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai bidang yang 

menjadi sasaran pokok. Supervisi kunjungan kelas, Kepala Madrasah beserta 

wakamad mengadakan supervisi kunjungan kelas terhadap semua guru. Butir-butir 

yang disupervisi telah disampaikan pada guru sebelum pelaksanaan supervisi. 

Angket siswa terhadap guru, sekali dalam setahun semua siswa diminta mengisi 

angket yang telah dirancang khusus tentang guru yang mengajar mereka. Angket 

tersebut menyangkut penampilan dan penguasaan materi guru dalam proses 

pembelajaran, penilaian dll. Hasil angket siswa tersebut diolah pihak madrasah dan 

hasilnya disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Hal ini bertujuan sebagai 

instrospeksi guru dalam usaha peningkatan mutu profesinya.  

                                                             
31 CL 1.4.1.1. POP.P (catatan lapangan pada observasi program) 
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Dalam wawancara dengan kepala MAN 2 Kota Bandung, Asep 

menyebutkan  Evaluasi terdiri dari Evaluasi harian, mingguan, semesteran dan 

Tahunan. Setiap hari senin diadakan rapat, wakamad humas, kurikulum, sarana dan 

prasarana, TU, dan kesiswaan, yang menjadi prioritas dalam evaluasi harian 

Kurikulum pembelajaran dan sarana dan prasana yang ada. 32  

b. MAN Kota Cimahi 

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional 

pengawas, tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas 

sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung 

jawab pengawas sekolah yang meliputi: Melaksanakan pengawasan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya. 

Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi 

belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Dalam wawancara peneliti dengan kepala MAN Kota Cimahi, AT 

menyebutkan dalam pengendalian evaluasi harian, mingguan, semesteran dan 

tahunan yang dibantu oleh wakamad yang ada33.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pemindaian Lingkungan (Environmental Scanning) 

Hasil dari pemindaian lingkungan eksternal jika dilihat dari lingkungan 

kecamatan terdapat 1 SMAN Negri, 1 MA Swasta dan 10 SMK/SMA Swasta, 

tentunya menjadi ancaman bagi MAN 2 Kota Bandung. Adapun data peluang dari 

jenjang pendidikan terdapat oleh sejumlah 6 SMP dan 3 MTs. Perbandingan data 

peluang lebih sedikit jika bandingkan data ancaman.  

Pemindaian lingkungan eksternal MAN Cimahi dilihat dari tingkat kota 

terdapat SMAN Negri, MA Swasta dan SMK/SMA Swasta terdapat 47, tentunya 

menjadi ancaman bagi MAN Kota Cimahi. Adapun data peluang dari jenjang 

pendidikan terdapat oleh sejumlah 34 SMP dan 11 MTs. Perbandingan data peluang 

lebih banyak jika bandingkan data ancaman.  

                                                             
32 Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
33  AT Saepuloh (Kepala  MAN Kota Cimahi), Wawancara: Kota Cimahi, 7  Nov 2016. 
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Ditinjau dari lingkungan sosial masyarakat MAN 2 Kota Bandung terletak 

di Kecamatan Cibiru, dengan jumlah penduduk 59.010 jiwa, terdiri dari 28.821 jiwa 

laki-laki dan 30.189 jiwa perempuan, secara administratif terbagi kedalam 76 RW 

dan 402 RT yaitu : Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cipadung Kidul, Kelurahan 

Cipadung Kulon, Kelurahan Pasirbiru, Kelurahan Palasari, Kelurahan Cisurupan. 

Secara geografis Wilayah kecamatan Cibiru berada pada ketinggian 700 m diatas 

permukaan laut, terdapat kawasan Perguruan Tinggi favorit, seperti UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, dan IPDN, Unwim, UNPAD dan ITB di kawasan 

pendidikan Jatinangor. 

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan meliputi 

3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara terdiri 

dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan 

Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. 

Langkah pertama dalam merumuskan strategi menggunakan analisis 

SWOT. Analisis SWOT itu sendiri dapat didefinisikan dengan suatu identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi lembaga pendidikan. 

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(strenghts) dan peluang (opportunities), akan tetapi secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan(weakness) dan ancaman( threats). 

Ada beberapa tahapan dan langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan 

analisis SWOT, antara lain: Langkah pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan 

(internal), peluang dan ancaman (eksternal) yang paling urgen untuk diatasi secara 

umum pada semua komponen pendidikan. Langkah kedua, identifikasi kekuatan 

(internal) dan peluang (eksternal) yang diperkirakan cocok untuk mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Langkah 

ketiga, lakukan analisis SWOT lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman dalam konteks sistem manajemen pendidikan. Langkah 

keempat, rumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani 

kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan 

pengembangan lebih lanjut. Langkah kelima, tentukan prioritas penanganan 
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kelemahan dan ancaman itu, dan disusun suatu rencana tindakan untuk 

melaksanakan program penanganan. 

Dengan analisis SWOT tersebut diharapkan madrasah  dapat melakukan 

langkah-langkah strategis.  Strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau 

lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-

ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan 

internal setelah melakukan analisis SWOT. 

Tabel 4. 25 External Factor analysis Summary MAN 2 Kota Bandung 

Faktor Peluang (Opportunities)    

Komponen Faktor Peluang ∑ Sumber 

1 3 4 5 

Lingkungan 
Tugas  ( Task 
Environmental) 

Dukungan pemerintah Pusat melalui 
Kementrian Agama, Provinsi Jawa 
barat dan kota bandung berupa 
kebijakan yang semakin baik. 

O1 CL 1.2.1.2. PWTE.K 
 

Lingkungan 
Sosial Masyarakat 
(Societal 
Environmental) 

Animo masyarakat terhadap 
madrasah semakin meningkat 

O2 CL 1.2.2.1. POSE.P 
 

  Adanya ruang gerak yang terbuka 
bagi madrasah untuk 
mengembangkan diri secara 
maksimal. 

O3 CL 1.2.2.2. PWSE.K 
 

  Terbukanya kesempatan bagi 
lulusan MAN 2 Kota Bandung untuk 
melanjutkan kejenjang pendidikan 
yang lebih tinggi (perguruan tinggi 
yang terakreditasi) Baik negeri 
maupun swasta. 

O4 CL 1.2.2.3. PWSE.WK 
 

  Berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Bandung. 

O5 CL. 1.2.1.4. POTE.P 

  Dikelilingi oleh sejumlah 6 SMP 
dan 3 MTs  

O6 CL. 1.2.1.4. POTE.P 

  Berdekatan dengan UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, dan IPDN, 
Unwim, UNPAD dan ITB  

O7 CL. 1.2.1.4. POTE.P 

  Lembaga pendidikan yang 
memadukan antara kurikulum 
nasional dan pendidikan Agama 
(kurikulum depag) 

O8 CL 1.2.1.4. PDTE 

  Kesan masyarakat MAN sebagai  
pendidikan agama (character 
building),  

O9 CL. 1.2.1.4. POTE.P 
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Faktor Ancaman (Threats)    

Komponen Faktor Ancaman ∑ Sumber 

1 2 3 4 

Lingkungan Tugas  
( Task 
Environmental) 

Dirasakan sangat sentralistik dan 
membatasi ruang gerak (kebijakan 
dari pusat atau Kanwil Kemenag). 

T1 CL.1.2.1.3 PWTE.WK 

Lingkungan Sosial 
Masyarakat 
(Societal 
Environmental) 

Terdapat 1 SMAN Negri, 1 MA 
Swasta dan 10 SMK/SMA Swasta  

T2 CL 1.2.1.1. POTE.P 
 

  Lingkungan diluar Madrasah yang 
kurang edukatif 

T3 CL 1.2.2.4. PDSE 

  Kebijakan publik yang belum 
menempatkan pendidik sebagai 
prioritas utama dalam 
pembangunan 

T4 CL 1.2.2.4. PDSE 

  MAN 2 Bandung belum menjadi 
pilihan utama bagi sebagian 
masyarakat 

T5 CL 1.2.2.4. PDSE 

 

Tabel 4. 26 Internal Factor analysis Summary MAN 2 Kota Bandung 

Faktor Kekuatan (Strengths)    

Komponen Faktor Kekuatan ∑ Sumber 

1 2 3 4 

Standar Isi Madrasah memiliki KTSP yang 
sudah disahkan Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi 

S1 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Adanya komitmen MAN 2 Kota 
Bandung untuk melaksanakan 
kurikulum berdasarkan BSNP 

S2 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Adanya TIM pengembang 
Kurikulum yang menyusun KTSP 

S3 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Penyusunan KTSP mengacu 
kepada ketentuan yang berlaku 
(Analis konteks, Analisis peluang 
dan tantangan) 

S4 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Beban belajar peserta didik sudah 
mengacu kepada standar nasional 
dan untuk meningkatkan mutu 
lulusan peserta didik diberi 
tambahan pengayaan belajar mulai 
dari kelas X sampai kelas XII 

S5 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Adanya kegiatan pengambangan 
diri yang diberikan dalam bentuk 
Bimbingan konseling, bimbingan 
Prestasi akademik mata pelajaran, 
kepgiatan pengembngan 
keterampilan (Keagamaan, 
marching band, Passus, Teater, 
Pramuka, PMR, KIR, olahraga 

S6 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
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prestasi, jurnalistik, Library 
Community, Cinematography). 

  Adanya kriteria kenaikan kelas, 
kelulusan dan penjurusan sesuai 
dengan karakteristik madrasah  

S7 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Kalender pendidikan di MAN 2 
Kota Bandung mengacu kepada 
kalender pendidikan yang 
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Jawa 
Barat dan disesuaikan dengan 
situasi kondisi lokal dan internal. 

S8 CL 1.1.4.1. POK.P 

  Penyusunan silabus dilakukan oleh 
seluruh pendidik dengan 
memperhatikan panduan dan 
melihat contoh yang dikembangkan 
oleh pusat sebagai referensi 

S9 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

Standar Proses Perangkat Pembelajaran masing-
masing mata pelajaran sudah 
lengkap dan disusun sesuai 
ketentuan. 

S10 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Mengadakan workshop setiap awal 
tahun pelajaran untuk menyusun 
dan pengembangan perangkat 
pembelajaran (Silabus, RPP, SKL, 
dan sistem penilaian) 

S11 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Beberapa pendidik sudah mulai 
mengembangkan bahan ajar 
berbasis TIK 

S12 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pemanfaatan sumber belajar 
bervariasi dan meningkat 
(Perpustakaan, Lab IPA, Labkom 
dan Lab Bahasa) 

S13 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pendidik telah mengalokasikan 
waktu sesuai dengan prosem 

S14 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Program remedial dan pengayaan 
sudah terlaksana pada semua mata 
pelajaran. 

S15 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Beberapa pendidik  sudah mulai 
menerapkan pembelajaran berbasis 
TIK 

S16 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pengawasan KBM sudah dilakukan 
secara terprogram. 

S17 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

Standar 
Kompetensi 
Lulusan  

Kriteria dan perangkat penilaian 
yang disusun berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dan 
disesuaikan dengan kebutuhan 
madrasah. 

S18 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
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  Soal ulangan harian dan ulangan 
mid semester dibuat oleh pendidik 
mata pelajaran 

S19 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Adanya program penguatan mata 
pelajaran Ujian Nasional. 

S20 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Adanya upaya mewujudkan lulusan 
yang kompetitif di tingkat kota dan 
provinsi. 

S21 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Lulusan MAN 2 Kota Bandung 
sudah banyak diterima di PTN/PTS 
yang terakreditasi 

S22 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Adanya organisasi ikatan alumni S23 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

Kualifikasi tenaga pendidik sudah 
sesuai dengan standar nasional 
(Minimal s1) 

S24 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Rasio jumlah pendidik dan mata 
pelajaran sudah sesuai (sebanding) 

S25 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Lebih dari 75% tenaga pendidik 
berlatar pendidikan sesuai dengan 
mata pelajaran yang diampu. 

S26 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Tersedia guru pembimbing 
konseling untuk membantu 
memberikan layanan konseling 
kepada peserta didik baik bidang 
akademik maupun bidang non 
akademik. 

S27 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Rasio jumlah pendidik dan peserta 
didik cukup memadai. 

S28 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Pendidik dapat berkomunikasi 
secara santun dengan teman 
sejawat, orang tua, dan peserta 
didik. 

S29 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Beberapa pendidik sudah 
menyelesaikan pendidikan tingkat 
master (s2) dan doktor (s3) 

S30 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Beberapa pendidik sudah 
mengikuti pelatihan di tingkat 
sekolah, kota, provinsi dan 
nasional. 

S31 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Struktur tenaga kependidikan sudah 
sesuai standar 

S32 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Kualifikasi kepala madrasah sudah 
sesuai standar pendidikan nasional. 

S33 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Jumlah tenaga kependidikan sudah 
terpenuhi 

S34 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

Sarana dan 
Prasarana 

Memiliki jumlah rombel maksimal 
(32 rombel) 

S35 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Luas lahan madrasah sudah sesuai 
dengan standar nasional. 

S36 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
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  Lahan memiliki status hak atas 
tanah (sertifikat) 

S37 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Bangunan gedung sudah sesuai 
dengan standar nasional. 

S38 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Jumlah ruang kelas dan ruang 
penunjang sudah sesuai standar. 

S39 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Memiliki ruang kepala, ruang TU, 
ruang konseling, ruang organisasi, 
UKS dan eskul sudah sesuai 
standar. 

S40 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Madrasah mempunyai fasilitas 
yang mendukung terhadap 
pengembangan pengetahuan TIK. 

S41 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Lokasi yang cukup stategis untuk 
menjadikan madrasah yang unggul 
dan diminati oleh masyarakat. 

S42 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Pemeliharaan fasilitas bangunan 
secara rutin. 

S43 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Jumlah ruang kelas sama dengan 
jumlah rombel. 

S44 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Luas dan sarana ruang kelas sudah 
sesuai standar nasional. 

S45 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Luas perpustakaan sudah sesuai 
dengan standar nasional. 

S46 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Ruang perpustakaan sudah 
dilengkapi sarana yang memadai 
sesuai kebutuhan. 

S47 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Memiliki ruang Labolatorium 
Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa dan 
Komputer. 

S48 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Memiliki ruang kepala madrasah, 
kepala TU dan Staf. 

S49 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Memiliki ruang  BK, UKS dan 
OSIS. 

S50 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Luas ruang sudah sesuai standar. S51 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

Pengelolaan Memiliki visi, misi dan tujuan 
madrasah. 

S52 CL 1.3.1.2. PWV.K 
 

  Memiliki rencana kerja jangka 
menengah, dan tahunan 

S53 CL 1.3.3.2. PWO.K 
 

  Pelaksanaan kegiatan madrasah 
dilaksanakan berdasarkan rencana 
kerja RKAM. 

S54 CL 1.3.3.2. PWO.K 
 

  Perumusan pedoman madrasah 
sudah mempertimbangkan Visi, 
Misi dan tujuan Madrasah. 

S55 CL 1.3.1.2. PWV.K 
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  Adanya struktur organisasi 
madrasah yang berisi tentang 
sistem penyelenggara dan 
administrasi madrasah 

S56 CL 1.4.1.2. PWP.K 

  Kegiatan madrasah dilaksanakan 
berdasarkan rencana kerja tahunan. 

S57 CL 1.4.1.2. PWP.K 

  Madrasah sudah melaksanakan 
manajemen berbasis madrasah 
(MBM). 

S58 CL 1.3.4.2. PWS.K 
 

  Adanya pertemuan rutin antara 
pimpinan dengan pendidik. 

S59 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Adanya pertemuan antara pihak 
madrasah dengan orang tua. 

S60 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Memiliki petunjuk pelaksanaan 
proses penerimaan peserta didik 

S61 CL 1.4.3.3. PWPr.WK 

  Memberikan pelayanan konseling 
kepada peserta didik. 

S62 CL 1.1.1.3. PWS.WK 

  Melaksanakan kegiatan ekstra dan 
kokurikuler. 

S63 CL 1.1.1.3. PWS.WK 

  Adanya pembinaan prestasi 
unggulan. 

S64 CL 1.1.1.3. PWS.WK 

  Animo masyarakat semakin tinggi 
dan melebihi daya tampung. 

S65 CL 1.1.1.3. PWS.WK 

  Madrasah telah memiliki KTSP 
yang disusun sesuai dengan 
ketentuan. 

S66 CL 1.1.4.2. PWK.K 

  Kegiatan pembelajaran 
dilaksanakan mengacu kepada 
standar pendidikan nasional. 

S67 CL 1.1.4.2. PWK.K 

  Madrasah sudah melakukan 
penilaian hasil belajar untuk bahan 
program remedial dan ketuntasan 
belajar. 

S68 CL 1.1.4.2. PWK.K 

  Sudah tersusunnya peraturan 
akademik. 

S69 CL 1.1.4.2. PWK.K 

  Jumlah pendidik dan tenaga 
kependidikan sudah memenuhi 
rasio kebutuhan. 

S70 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Adanya upaya memenuhi dan 
mendayagunakan sarana dan 
prasarana pendidikan. 

S71 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Tersedianya perpustakaan yang 
cukup memadai. 

S72 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Tersedianya  fasilitas labolatorium 
IPA, TIK, Basaha dan Agama. 

S73 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Tersedianya fasilitas fisik untuk 
kegiatan eskul. 

S74 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Adanya suasana lingkungan  yang 
kondusif untuk pembelajaran yang 
efisien. 

S75 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
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  Madrasah sudah memiliki pedoman 
tata tertib, kode etik dan sanksi 
terhadap pendidik, tenaga 
kependidikan dan peserta didik. 

S76 CL 1.1.6.3. PWH.WK 

  Adanya komitmen yang kuat dari 
madrasah untuk terus 
meningkatkan jalinan kemitraan 
dengan lembaga lain yang relevan. 

S77 CL 1.1.6.3. PWH.WK 

  Adanya program pengawasan yang 
objektif, bertanggungjawab dan 
berkelanjutan. 

S78 CL 1.1.6.2. PWH.K 

  Komite melakukan pemantauan 
pengelolaan madrasah. 

S79 CL 1.1.6.2. PWH.K 

  Kepala madrasah melaporkan hasil 
evaluasi kepada komite madrasah 
dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 

S80 CL 1.1.6.2. PWH.K 

  Adanya upaya untuk meningkatkan 
hasil akreditasi. 

S81 CL 1.1.6.2. PWH.K 

  Hasil akreditasi A. S82 CL 1.1.6.2. PWH.K 

  Madrasah memiliki komitmen yang 
kuat untuk mengelola SIM yang 
baik dan efisien.  

S83 CL 1.1.6.2. PWH.K 

Pembiayaan Alokasi biaya pendidikan sudah 
sesuai dengan ketentuan (investasi, 
operasional, peralatan, habis pakai, 
personal) 

S84 CL 1.3.5.2. PWPS.K 
 

  Adanya upaya untuk 
mengoptimalkan penggalian 
sumber-sumber biaya untuk 
memenuhi pembiayaan secara 
mandiri. 

S85 CL 1.3.5.2. PWPS.K 
 

  Adanya subsidi pendidik bagi 
peserta didik yang tak mampu 
melalui dana peduli peserta didik. 

S86 CL 1.3.5.2. PWPS.K 
 

  Dana kontrak prestasi yang sangat 
membantu dalam proses 
pengembangan keterampilan 
pendidik.  

S87 CL 1.3.5.2. PWPS.K 
 

Penilaian 
Pendidikan 

Adanya rancangan jadwal penilaian 
dan remedial, perangkat penilain, 
bahan pelaksanaan penilain dan 
laporan hasil belajar. 

S88 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Penyampaian hasil belajar secara 
berkala setiap 3 bulan. 

S89 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Adanya sistem penilaian yang 
terpadu dan berkesinambungan. 

S90 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Teknik penilaian dilakukan sesuai 
dengan kompetensi dasar yang 
harus dikuasai peserta didik dan 
dilakukan penilaian observasi 
secara individu untuk mata 
pelajaran IPTEK. 

S91 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
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  Seluruh pendidik telah melakukan 
penilain hasil belajar. 

S92 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Prestasi kelulusan UN 3 tahun 
terakhir ≥ 90% 

S93 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

 Madrasah menyatakan ingin 
melaksanakan Sistem Kredit 
semester. 

S94 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Adanya Komitmen dan dukungan 
yang tinggi dari komite madrasah 
terhadap pengembangan madrasah 

S95 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

 

Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) 

Komponen Faktor Kekuatan ∑ Sumber 

1 3 4  

Standar Isi Kerangka dasar kurikulum masih 
menggunakan standar minimal dari 
BSNP 

W1 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Analisa konteks dalam penyusunan 
KTSP  Belum sempurna. 

W2 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Program muatan lokal dalam rangka 
peningkatan dan pengembangan 
pendidik agama yang menjadi 
karakteristik madrasah belum 
sempurna. 

W3 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pelayan konseling belum 
dilaksanakan secara optimal kepada 
seluruh peserta didik. 

W4 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Kriteria kenaikan kelas, kelulusan 
dan penjurusan belum tersosialisai 
kepada seluruh warga madrasah. 

W5 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Program pendidikan kecakapan 
hidup yang terintegrasi pada mata 
pelajaran belum dilakukan secara 
sempurna pada setiap mata 
pelajaran. 

W6 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Program pendidikan berbasis 
keunggulan lokal dan global yang 
terintegrasi belum dilaksanakan 
pada mata pelajaran  

W7 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum ditemukan sistem (model) 
pembelajaran yang cocok untuk 
sistem fullday school (> Jam 14.00) 

W8 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Dalam penyusunan silabus unsur 
adopsi lebih mendominasi.  

W9 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

Standar Proses Belum menerapkan pembelajaran 
dengan sistem moving class sistem  

W10 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Media pembelajaran masih belum 
lengkap 

W11 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum semua pendidik 
menyediakan jadwal konsultasi 
mata pelajaran. 

W12 CL 1.1.4.2. PWK.K 
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  Proses pembelajaran yang 
mendorong prakarsa, kreatifitas dan 
kemandirian sesuai bakat, minat dan 
perkembangan fisik serta psikologi 
peserta didik belum dilaksanakan 
secara sempurna. 

W13 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Bahan ajar berupa modul, LKS, 
belum disusun langsung oleh 
pendidik  

W14 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum semua pendidik mampu 
mengembangkan bahan ajar TIK. 

W15 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Jumlah peserta didik tiap rombel 
belum sesuai dengan standar 
nasional. 

W16 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Masih ada pendidik yang belum 
menggunakan strategi pembelajaran 
yang bervariasi dan menyenangkan. 

W17 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Masih ada pendidik yang belum 
menerapkan pembelajaran berbasis 
TIK. 

W18 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Internalisasikan Life skill secara 
universal dalam KBM belum 
dilaksanakan dengan baik. 

W19 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum ada program akselerasi mata 
pelajaran. 

W20 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum optimalnya pelaksanaan 
program pengembangan diri. 

W21 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum optimalnya peran komite 
dalam pengembangan standar 
proses pembelajaran 

W22 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pengelolaan laporan hasil belajar 
peserta didik belum optimal.  

W23 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pelaksanaan pengawasan KBM 
belum optimal. 

W24 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Sosialiasi tentang aturan 
pengawasan KBM kepada peserta 
didik kurang optimal. 

W25 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Pengisian jurnal KBM dikelas 
belum optimal. 

W26 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

Standar 
Kompetensi 
Lulusan  

Belum mempunyai standar mutu 
lulusan yang berstandar 
internasional. 

W27 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum mempunyai program untuk 
mencetak lulusan yang ahli 
dibidangnya dan mampu bersaing di 
era global. 

W28 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Kemampuan ekonomi lulusan yang 
siap melanjutkan ke pendidikan 
tinggi masih rendah. 

W29 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Life skill peserta didik masih rendah W30 CL 1.1.4.2. PWK.K 
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  Belum semua lulusan memiliki 
akhlaq mulia sesuai ajaran Islam 

W31 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Daya saing lulusan MAN 2 Kota 
bandung masih rendah. 

W32 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

Jumlah GTT masih cukup banyak  W33 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Masih sedikit tenaga pendidik  W34 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Masih sedikit tenaga pendidik yang 
berprestasi dibidang akademik  

W35 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua tenaga pendidik 
melakukan identifikasi potensi 
peserta didik (kemampuan dan 
kesulitan dalam mata pelajaran yang 
dibimbing) 

W36 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik memahami 
teuri belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang terkait dengan 
mata pelajaran yang diampu 

W37 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik menerapkan 
berbagai pendekatan, strategi, 
metode, dan teknik pembelajaran 
yang mendidik secara kreatif dalam 
matapelajaran yang dibimbing. 

W38 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mampu 
memilih materi pembelajaran sesuai 
dengan pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik. 

W39 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mampu 
menyusun rancangan pembelajaran 
yang lengkap, baik untuk kegiatan  
dikelas, di labolatorium, maupun di 
luar kelas. 

W40 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mampu 
mengembangkan instrumen 
penilaian, evaluasi proses dan hasil 
belajar. 

W41 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mampu 
melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 

W42 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik 
mengikutsertakan orang tua dan 
masyarakat dalam program 
pembelajaran dan dalam mengatasi 
kesulitan belajar peserta didik.  

W43 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mengikut 
sertakan orang tua dan masyarakat 
dalam program pembelajaran dalam 
mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik. 

W44 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
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  Belum semua pendidik 
melaksanakan KBM dan RPP. 

W45 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua pendidik mampu 
mengembangkan materi 
pembelajaran yang dibimbing 
secara kreatif 

W46 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum semua tenaga pendidik dapat 
melakukan penelitian tindakan kelas 
untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dalam mata pelajaran 
yang dibimbing. 

W47 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum adanya uji kompetensi 
pendidik. 

W48 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum adanya indikator yang jelas 
untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pendidik. 

W49 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Kurangnya komitmen tenaga 
pendidik dan kepandidikan dalam 
mengaplikasikan hasil pelatihan 
atau workshop. 

W50 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Pendidik belum optimal 
melaksankan MGMP tingkat 
madrasah. 

W51 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum optimalnya kinerja tenaga 
kependidikan  

W52 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Masih ada tenaga kependidikan 
yang bertugas tidak sesuai dengan 
latar belakang pendidikan atau 
kompetensinya.  

W53 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

Sarana dan 
Prasarana 

     

  Sebagian ruang belum ditata sesuai 
fungsi dan estetika. 

W54 CL 1.1.3.2. PWSP.K 
 

  Rasio jumlah jamban dengan jumlah 
peserta didik belum sesuai dengan 
standar nasional. 

W55 CL 1.1.3.2. PWSP.K 
 

  Belum optimalnya pemeliharaan 
dan pengamanan terhadap fasilitas 
madrasah. 

W56 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Sebahagian gedung belum mampu 
meredam getaran dan memiliki 
lampu penerangan  

W57 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum adanya perencanaan yang 
matang terhadap pengadaan sarana 
dan prasarana madrasah. 

W58 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum memiliki sarana olah raga 
yang memadai. 

W59 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum memiliki ruang pertemuan 
yang bisa digunakan untuk berbagai 
kegiatan dan pertemuan. 

W60 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
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  Ruang tata Usaha dan kepala 
madrasah belum sesuai dengan 
standar. 

W61 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum tertibnya administrasi 
inventarisasi fasilitas yang dimiliki 
madrasah. 

W62 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum tertibnya administrasi 
inventarisasi fasilitas yang dimiliki 
madrasah. 

W63 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

   Rasio luas ruang pendidik belum 
sesuai dengan standar nasional. 

W64 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Penataan kantin madrasah yang 
belum memenuhi standar. 

W65 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

   Masih ada rombel yang jumlah 
peserta didiknya belum sesuai 
standar nasional (32 Orang). 

W66 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

   Belum optimalnya perawatan 
sarana dan sarana kelas. 

W67 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Koleksi buku masih kurang W68 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum tersedianya e-library dan 
peralatan multi media. 

W69 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

   Pengelola Lab masih kurang. W70 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 

  Ruang pimpinan, ruang guru dan 
kepala madrasah dan TU belum 
tertata dengan baik. 

W71 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Rasio luas guru belum sesuai 
standar  

W72 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 

  Luas ruangan tidak sesuaidengan 
standar nasional. 

W73 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Rasio jumlah jamban dengan jumlah 
pendidik peserta didik belum sesuai 
standar 

W74 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Pemeliharaan dan renovasi jamban 
pendidik dan peserta didik. 

W75 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

Pengelolaan Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 
belum tersosialisai secara optimal. 

W76 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 

  Pedoman yang mengatur aspek 
pengelolaan secara tertulis belum 
terarsip dan tersosialisasi dengan 
optimal. 

W77 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 

  Uraian tugas belum dilaksanakan 
secara maksimal. 

W78 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 

  Belum semua program dapat 
terealisasi. 

W79 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 



53 
 

 
 

  Belum terealisasinya program 
kerjasama dengan instansi/lembaga 
pendidikan dalam rangka 
pelaksanaan program: mulok, life 
skill, uji kompetensi, pendidikan 
berkeunggulan lokal/global dan 
internasional. 

W80 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 

  Sumbangsih pemikiran dari orang 
tua dalam pengembangan madrasah 
masih kurang.  

W81 CL 1.3.1.3. PWV.WK 
 

  Petunjuk pelaksanaan operasional 
proses penerimaan peserta selalu 
terlambat. 

W82 CL 1.4.1.3. PWP.WK 
 

  Belum optimalnya pelacakan 
terhadap alumni  

W83 CL 1.4.1.3. PWP.WK 
 

  Pelayanan konseling belum 
dilaksanakan secara optimal kepada 
seluruh peserta didik. 

W84 CL 1.4.1.3. PWP.WK 
 

  Program ekstra dan kokurikuler 
belum teradministrasi dan 
terdokumentasi dengan baik. 

W85 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Sistem pembinaan prestasi unggulan 
belum sempurna dan belum 
terdokumentasi dengan baik. 

W86 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  KTSP belum dapat memenuhi 
harapan madrasah secara utuh. 

W87 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum optimalnya pelaksanaan 
KTSP. 

W88 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Hasil belajar peserta didik belum 
terdokumentasi dengan baik. 

W89 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum adanya petunjuk pelaksanaan 
operasinal yang mengatur 
mekanisme penyampaian ketidak 
puasan peserta didik dan 
penyelesaian mengenai penilaian 
hasil belajar. 

W90 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum sempurna dan tersosialisai 
dengan baik tentang peraturan 
akademik yang berisi: persyaratan 
minimal kehadiran peserta didik, 
ketentuan mengenai ulangan, 
remedial,ujian kenaikan kelas dan 
kelulusan,ketentuan mengenai 
layanan konsultasi kepada pendidik 
mata pelajaran, walikelas dan 
konselor. 

W91 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum sempurnanya program 
pendayagunaan pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

W92 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum sempurnanya kriteria dan 
syarat untuk mendapatkan promosi 
bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

W93 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
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  Belum optimalnya promosi 
pendidik dan tenaga kependidikan 
berdasarkan azas kemanfaatan, 
kepatuhan dan profesionalisme. 

W94 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

  Belum sempurnanya program 
pengelolaan sarana dan prasarana 
yang mengacu pada standar 
pendidikan. 

W95 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum optimalnya pelaksanaan 
program pengelolaan sarana dan 
prasarana yang mengacu pada 
standar sarana dan prasarana 

W96 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum terealisasi fasilitas peminjam 
antar perpustakaan dan pelayanan 
peminjaman dengan perpustakaan 
dari sekolah lain 

W97 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Belum terealisasi program e-library W98 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Pemanfaan labolatorium belum 
dikembangkan secara maksimal 
sejalan dengan perkembangan 
IPTEK dan IMTAK. 

W99 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Fasilitas fisik untuk kegiatan eskul 
belum semuannya sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan 
kegiatan eskul. 

W100 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Pedoman tatatertib belum dapat 
dilaksanakan seutuhnya. 

W101 CL 1.1.1.3. PWS.WK 
 

  Belum banyak lembaga yang 
menjadi mitra dalam pengembangan 
madrasah 

W102 CL 1.1.3.3. PWSP.WK 
 

  Sistem kemitraan yang sudah 
terjalin belum memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
pengembangan madrasah. 

W103 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Kemitraan yang dilaksanakan 
dengan perguruan tinggi mayoritas 
hanya berupa informasi tentang 
penerimaan mahasiswa baru dan 
PPL calon pendidik. 

W104 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Sistem kemitraan belum 
dilaksanakan dengan perjanjian 
secara tertulis. 

W105 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Pelaksanaan pengawasan belum 
dilakukan sebagaimana mestinya. 

W106 CL 1.5.1.2. PWE.K 
 

  Komite madrasah belum melakukan 
pemantauan secara teratur dan 
berkelanjutan sesuai program 

W107 CL 1.5.1.2. PWE.K 
 

  Belum semua bukti fisik instrumen 
akreditasi terpenuhi 

W108 CL 1.5.1.2. PWE.K 
 

  Madrasah belum mengelola SIM 
yang memadai sesuai kebutuhan  

W109 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
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  Belum tersedianya fasilitas 
informasi yang efisien, efektif dan 
mudah diakses. 

W110 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Belum ada tenaga profesional yang 
melayani permintaan maupun 
pemberian informasi atau 
pengaduan dari mayarakat. 

W111 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

Pembiayaan Jumlah nominal alokasi dana belum 
sesuai dengan kebutuhan 

W112 CL 1.4.2.3. PWB.WK 
 

  Belum adanya dukungan dana dari 
pemerintah daerah. 

W113 CL 1.4.2.3. PWB.WK 
 

  Besarnya tunggakan penunaian 
kewajiban keuangan peserta didik. 

W114 CL 1.4.2.3. PWB.WK 
 

Penilaian 
Pendidikan 

Sekolah belum memiliki sistem dan 
prosedur penilaian baku meliputi 
teknik, jenis dan bentuk penilaian 
sesuai dengan standar penilaian 
pendidik. 

W115 CL 1.4.3.3. PWPr.WK 
 

  Monitoring dan evaluasi dari kepala 
dan wakil kepala belum optimal. 

W116 CL 1.5.1.2. PWE.K 
 

  Komite madrasah belum terlibat 
secara optimal dalam mengontrol 
pelaksanaan standar penilaian 
pendidikan. 

W117 CL 1.5.1.2. PWE.K 
 

  Belum adanya kerjasama dengan 
lembaga pendidikan lain untuk 
penerbitan sertifikat kelulusan MP 
tertentu yang kelulusannnya 
dilakukan melalui uji kompetensi. 

W118 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Belum semua pendidik melakukan 
proses penilaian sesuai dengan 
ketentuan 

W119 CL 1.1.6.3. PWH.WK 
 

  Nilai rata-rata UN belum sesuai 
harapan 

W120 CL 1.1.4.3. PWK.WK 
 

 Pendidik dan tenaga kependidikan 
mayoritas belum siap melaksanakan 
Sistem Kredit Semester. 

W121 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Kemampuan pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam penggunaan 
komputer masih rendah. 

W122 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum adanya sosialisai dari pihak 
madrasah kepada orang tua peserta 
didik tentang sistem kredit semester 

W123 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Mayoritas orang tua belum 
memahami sistem kredit semester 

W124 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum ada dukungan pelaksanaan 
SKS secara tertulis dari Kantor 
Kementrian Agama tingkat kota 
maupun tingkat provinsi. 

W125 CL 1.1.4.2. PWK.K 
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  Belum ada dukungan nyata dari 
pendidikan tinggi, LPMP dalam 
rangka pendampingan dan 
pembimbingan proses 
pengembangan Madrasah katagori 
mandiri (MKM) 

W126 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

  Belum maksimalnya dukungan dari 
asosiasi profesi, organisasi non 
struktural dalam  proses 
pengembangan dan pelaksanaan 
Madrasah Katagori Mandiri (MKM) 

W127 CL 1.1.4.2. PWK.K 
 

 

Tabel 4. 27 Strategi SWOT MAN 2 Kota Bandung 

Strategi   Strengths  Opportunities 

S-O 

SO (Gunakan S 
untuk 
memanfaatkan 
O) Competition 

Meningkatkan 

Mengembangkan 

S1 sd S95 Memanfaatkan 

Melalui 

 

O1 sd O9 

 

Strategi   Strengths  Threats 

ST (Gunakan 
S Untuk 
menghindari 
T) 
Mobilization  

Meningkatkan 

Mengembangkan 

S1 sd S95 Meningkatkan 

Mengembangkan  

T1 sd T5 

 

Strategi   weaknesses  Opportunities 

WO (Atasi W dengan 
menfanfaatkan O) 
Investment/Divestmen 

Membangun W1 sd 
W127 

Memanfaatkan 

Melalui 

 

O1 sd O9 

 

Strategi   Weaknesses  Threats 

WT 
(Meninimalkan 
W dan Atasi T) 
Damage control 

Membangun 

Meningkatkan  

W1 sd W127 Mengadapi 

 

T1 sd T5 
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Dalam hal ini peneliti membuat  perumusan strategi MAN 2 Kota Bandung 

mencoba untuk dibagi menjadi 7 (tujuh) sesuai dengan komponen MBM meliputi: 

kurikulum, sarana dan prasarana, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, humas 

dan keuangan. 

Strategi SO yaitu (1) Meningkatkan tim pengembang kurikulum dalam 

rangka pelaksanaan  kebijakan pemerintah. (2) Meningkatkan penggunaan  sarana 

dan prasarana melalui pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 2 dilingkungan 

MTS dan SMP terdekat. (3) Mengembangkan peran murid dengan masyarakat 

sekitar melalui kegiatan keagamaan. (4) Membangun  kerjasama beasiswa dan 

training bagi tenaga pendidik dan kependidikan  dengan kampus terdekat.                          

(4) Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu baik jenjang SMP/MTS 

maupun Universitas. (5) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui 

potensi madrasah. 

Strategi ST yaitu (1) Meningkatkan pengelolaan bimbingan konseling 

melalui kerjasama MGMP. (2) Meningkatkan  sarana dan prasarana melalui 

pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 2 melalui kerjasama MGMP.                                 

(3) Mengembangkan peran murid dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan 

kepramukaan. (4) Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi tenaga 

Pendidik dan Kependidikan melalui program Kemenag. (5) Meningkatkan 

publikasi melalui web Madrasah. (6) Meningkatkan sumber pembiayaan 

pendidikan melalui kerjasama KKM (Kelompok Kerja Madrasah) 

Strategi WO yaitu (1) Meningkatkan tim pengembang kurikulum melalui 

kerjasama dengan kampus maupun industri terdekat. (2) Mengembangkan kegiatan 

eskul dan labolatorium melalui kerjasama dengan kampus yang dianggap lengkap 

dalam sarana. (3) Meningkatkan keterampilan murid melalui peran alumni.                        

(4) Meningkatkan pelatihan kependidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan  

melalui kerjasama kampus terdekat. (5) Meningkatkan kerjasama kemitraan  baik 

dengan  jenjang SMP/MTS maupun kampus favorit. (6) Mengembangkan sumber 

pembiayaan pendidikan melalui potensi ekonomi masyarakat. 

Strategi WT yaitu (1) Meningkatkan program muatan lokal melalui MA 

berbasis kepesantrenan. (2) Meningkatkan kegiatan labolatorium  melalui kejasama 



58 
 

 
 

dengan SMA. (3) Meningkatkan keterampilan murid melalui kerjasama SMK.                   

(4) Meningkatkan kegiatan workshop melalui MGMP. (5) Meningkatkan 

kerjasama kemitraan  tertulis melalui komite Madrasah. (6) Meningkatkan sumber 

pembiayaan pendidikan melalui kerjasama MGMP. 

Tabel 4. 28 External Factor analysis Summary MAN  Kota Cimahi 

Faktor Peluang 
(Opportunities) 

   

Komponen Faktor Peluang Kode Sumber 

1 3 4 5 

Masyarakat. Dukungan yang kuat dari orang tua Siswa O1 CL 1.2.1.1. POTE.P 
 

  Ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Kota Cimahi 

O2 CL 1.2.1.4. PDTE 
 

  Ada kerjasama dengan BJB O3 CL 1.2.1.4. PDTE 
 

  Banyaknya lembaga bahasa di sekitar 
Madrasah. 

O4 CL 1.2.1.1. POTE.P 
 

  Ada kerjasama dengan PERSIB O5 CL 1.2.1.4. PDTE 
 

  Terdapat 35 SMP dan 11 MTS O6 CL 1.2.1.1. POTE.P 
 

Pemerintah Dukungan yang kuat dari Kemenag baik 
tingkat Kota maupun Provinsi 

O7 CL 1.2.1.1. POTE.P 
 

 
Faktor Ancaman (Threats) 

   

Komponen Faktor Ancaman Kode  Sumber 

1 3 4  5 

Masyarakat. Terdapat 46 SMA, 
SMK dan MA 
Swasta 

T1  CL 1.2.1.1. 
POTE.P 
 

 

Tabel 4. 29 Internal Factor analysis Summary MAN  Kota Cimahi 

Faktor Kekuatan 
(Strengths) 

   

Komponen Faktor Kekuatan Kode Sumber 

1 2 3 4 

Murid Peningkatan jumlah dan minat calon 
peserta didik ke MAN  Kota Cimahi. 

S1 CL 1.1.1.4. PDS 
 

 Murid bersemangat, aktif patuh dan mau 
bekerjasama dalam belajar. 

S2 CL 1.1.1.3. 
PWS.WK 

Sarana dan 
prasarana 

Madrasah dilengkapi ruang kelas yang 
sesuai dengan rasio siswa, perpustakaan, 
labolatorium. 

S3 CL 1.1.3.2. 
PWSP.K 
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 Adanya tempat ibadah yang terintegrasi 
dilingkungan Madrasah. 

S4 CL 1.1.3.3. 
PWSP.WK 

 Madrasah mendapatkan bantuan swasta 
untuk pengadaan 2 masjid. 

S5 CL 1.1.3.3. 
PWSP.WK 

Pendidik dan 
Tendik 

80% Guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris 
sudah bersertifikat kompentensi dan 
berpengalaman dalam bimbingan belajar. 

S6 CL 1.1.4.2. 
PWK.K 
 

 Ada pelatihan bedah kisi-kisi UN dan 
pembekalan UN oleh Diknas. 

S7 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

 Sudah terbentuknya tim guru pembina 
kelompok OSN, KSM dan Aksioma. 

S8 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

 Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi 
pendidikan minimal SMA/SMK 

S9 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

Kurikulum KTSP Madrasah sudah mempertimbangkan 
perkembangan kognitif anak. 

S10 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

 Pengembangan Kurikulum dengan 
melibatkan unsur guru, konselor, kepala 
Madrasah, Komite Madrasah. 

S11 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

Pembiayaan Madrasah menyususn RAKM dengan 
pedoman pengelolaaan biaya investasi dan 
operasional 

S12 CL 1.4.2.2. 
PWB.K 

 Ada subsidi biaya oprasional UN dari 
Pemerintah Provinsi dan Kota 

S13 CL 1.4.2.2. 
PWB.K 

 

Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses)   

Komponen Faktor Kelemahan ∑ Sumber 

1 3 4 5 

Kurikulum Budaya riset belum sepenuhnya dilakukan 
dalam kegiatan belajar mengajar 

W1 CL 1.1.4.2. 
PWK.K 

Pendidik 
dan Tendik 

Sebagian guru ada yang belum lulus visitasi dan 
uji kompetensi. 

W2 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

  Belum ada pelatihan kisi-kisi sukses olimpiade 
MIPA namun banyak event lomba 

W3 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

  Dokumen administrasi guru dan kepala 
madrasah belum lengkap dan teratur 

W4 CL 1.1.4.3. 
PWK.WK 

Sarana dan 
Prasarana 

Ruang kelas masih kurang W5 CL 1.1.3.2. 
PWSP.K 

  Lab IPA belum tersedia  W6 CL 1.1.3.3. 
PWSP.WK 

  sarana olahraga belum memenuhi standar. W7 CL 1.1.3.3. 
PWSP.WK 

  Kelengkapan olahraga belum maksimal W8 CL 1.1.3.3. 
PWSP.WK 
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Tabel 4. 30 Strategi SWOT di MAN Kota Cimahi 

Strategi   Strengths  Opportunities 

S-O 

SO (Gunakan S 
untuk 
memanfaatkan 
O) Competition 

Meningkatkan 

Mengembangkan 

S1 sd S13 Memanfaatkan 

Melalui 

 

O1 sd O7 

 

Strategi   Strengths  Threats 

ST (Gunakan 
S Untuk 
menghindari 
T) 
Mobilization  

Meningkatkan 

Mengembangkan 

S1 sd S13 Meningkatkan 

Mengembangkan  

T1  

 

Strategi   weaknesses  Opportunities 

WO (Atasi W dengan 
menfanfaatkan O) 
Investment/Divestmen 

Membangun W1 sd W8 Memanfaatkan 

Melalui 

O1 sd O7 

 

Strategi   Weaknesses  Threats 

WT 
(Meninimalkan 
W dan Atasi T) 
Damage control 

Membangun 

Meningkatkan  

W1 sd W8 Mengadapi 

 

T1  

 
Perumusan strategi yang dilakukan oleh peneliti pada MAN Cimahi Strategi 

SO yaitu (1) Meningkatkan tim pengembang kurikulum melalui kerjasama 

kemenag dan dinas pendidikan Kota Cimahi. (2) Meningkatkan penggunaan sarana  

melalui program kerjasama mts/smp di Cimahi. (3) Meningkatkan pembelajaran 

bahasa melalui kerjasama dengan lembaga bahasa. (4)Mengembangkan kerjasama 

beasiswa dan pelatihan guru dengan BJB melalui pemanfaatan dana CSR.                        

(4) Mengembangkan kemitraan dengan SMP dan MTS di Cimahi.                                       
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(5) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui kerjasama dinas 

pendidikan. 

Strategi ST yaitu (1) Meningkatkan tim pengembang kurikulum melalui 

kerjasama MGMP. (2) Meningkatkan penggunaan  sarana dan prasarana melalui 

pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 2 melalui kerjasama MGMP.                               

(3) Meningkatkan keterampilan murid melalui peran alumni. (4) Membangun  

kerjasama beasiswa dan training bagi tenaga pendidik dan kependidikan melalui 

program Kemenag. (4) Mengembangkan publikasi melalui web madrasah.                         

(5) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui kerjasama dengan 

PERSIB. 

Strategi WO yaitu (1) Mengembangkan  kegiatan riset melalui kerjasama 

dengan BJB. (2) Mengembangkan kegiatan eskul dan labolatorium melalui 

kerjasama dengan kampus yang dianggap lengkap dalam sarana. (3) Meningkatkan 

pembelajaran eskul olahraga melalui kerjasama dengan PERSIB. (4) Membangun  

kerjasama beasiswa dan Training bagi tenaga pendidik dan kependidikan  bagi di 

kampus terdekat. (5) Meningkatkan kerjasama kemitraan  baik dengan  jenjang 

SMP/MTS maupun kampus favorit.  (6) Meningkatkan sumber pembiayaan 

pendidikan melalui kerjasama BJB. 

Strategi WT yaitu (1) Mengembangkan  kegiatan riset melalui kerjasama 

dengan MGMP. (2) Mengembangkan kegiatan eskul dan labolatorium melalui 

kerjasama dengan SMA. (3) Meningkatkan keterampilan melalui kerjasama dengan 

SMK. (4) Meningkatkan kegiatan workshop melalui MGMP. (5) Meningkatkan 

kerjasama kemitraan melalui KKM (Kelompok Kerja Madrasah).                                           

(6) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui potensi madrasah dan 

masyakat sekitarnya. 

Kemudian data SWOT di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui 

perhitungan Analisis SWOT agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang 

sesungguhnya. Analisa ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menentukan posisi strategi MAN 2 Kota Bandung. Terdapat kerangka empat sudut 

pandang yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif,atau 

kompetitif yang paling sesuai untuk suatu madrasah tertentu.  
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Tabel 4. 31 Matriks Analisis SWOT pada MAN 2 Kota Bandung 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Kurikulum s1, s2, s3, s4, 
s5,s6,s7,s8,s9,s10, 
s11, s12, s13, s14, 
s15, s16, s17, s18, 
s19, s20, s21, s22, 
s23,  s66, s67, 
s68, s69, s78, s88, 
s89, s90, s91, s92 

w1, w2, w3, w4, w5, 
w6, w7, w8, w9, w10, 
w11, w12, w13, w14, 
w15, w16, w17, w18, 
w19, w20, w21, w22, 
w23, w24, w25, w26, 
w27, w28, w29, w30, 
w31, w32, w87, w88, 
w89, w90, w91 

33 37 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Sarana dan 
Prasarana 

s35, s36, s37, s38, 
s39, s40, s41, s42, 
s43, s44, s45, s46, 
s47, s48, s49, s50, 
s51, s71, s72, s73, 
s74, s83 

W54, w55, w56, w57, 
w58, w59, w60, s61, 
w62, w63, w64, w65, 
w66, w67, w68,w69, 
w95,w96, w97, 
w98,w99, w100  

22 22 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Kesiswaan S5, s6, s7, s9, 
s18, s19, s20, s21, 
s22, s23, s25, s61, 
s62, s63, s64, s65, 
s74, s76, s86, s87, 
s88, s88, s89, s90, 
s91, s92, s93 

w4, w5, w19, w20, 
w21, w23, w25, w29, 
w30, w31, w32, w49, 
w104, w120,  

26 14 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

s24, s25, s26, s27, 
s28, s29, s30, s31, 
s32, s33, s34, s52, 
s53, s55, s56, s57, 
s58, s58,  

W33, w34, w35, w36, 
w37, w38, w39, w40, 
w41, w42, w43, w44, 
w45, w46, w47, w48, 
w49, w50, w51, w52, 
w53, w70, w71, w72, 
w73, w74, w75, w76, 
w77, w78, w79, w89, 
w81, w82, w83, w84, 
w85, w86, w92, w93, 
w94, w106, w107, 
w108, w115, w116, 
w117, w119, w121, 
w122 

18 50 
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Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Hubungan 
Masyarakat 

S59, s60,s75, s77, 
s78, s79, s80  

W101, w102, w103, 
w104, w105, w109, 
w110, w111, w118, 
w123, w124, w125, 
w126, w127 

6 14 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Keuangan  s54, s84, s85, s86, 
s87 

w112, w113, w114  5 3 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi Peluang Tabulasi  Ancaman Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Lingkungan 
Tugas 

o1 t1 1 1 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi Peluang Tabulasi  Ancaman Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Lingkungan 
Sosial 

o2, o3, o4, o5, o6, 
07, o8, o9 

t2, t3, t4, t5, t6, t7  8 6 

 

Faktor-Faktor Rating Kekuatan Rating 
Kelemahan 

Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Kurikulum 33 37   
Sarana dan 
prasarana, 

22 22   

Kesiswaan 26 14   
Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

19 50   

Humas 6 14   
Keuangan. 5 3   
Lingkungan 
Tugas 

  1 1 

Lingkungan 
sosial 

  8 6 

Jumlah  111 140 9 7 

Kekuatan 111/6 = 18,5 kelemahan 140/6= 23,3 Peluang 9/2=4,5 Ancaman 

7/2=3,5. Kekuatan-kelemahan (18,5-23,3=-4,8) Peluang-Ancaman (4,5-3,5=1) 
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Kekuatan

Kelemahan

PeluangAncaman

- ,84

1

SO
Competition

ST
Mobilization

WO
Investment/Divestmen

WT
Damage control

Gambar 4. 7 Matriks Kuadran SWOT MAN 2 Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas menunjukan bahwa posisi strategis MAN 2 Kota 

Bandung terletak pada investment/divestment, strategi WO yaitu bagaimana 

memanfaatkan kelemahan (weaknesses) dengan memanfaatkan peluang 

(Opportunities) yang ada. Posisi ini menandakan sebuah madrasah yang kuat 

namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan 

adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun 

menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda madrasah akan 

mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi 

sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak 

ragam strategi taktisnya. 

Adapun Strategi WO yang dibuat oleh peneliti terdiri dari:                                        

(1) Meningkatkan keterampilan murid melalui peran alumni. (2) Meningkatkan 

pelatihan kependidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan  melalui kerjasama 

kampus terdekat. (3) Mengembangkan kegiatan eskul dan labolatorium melalui 

kerjasama dengan kampus yang dianggap lengkap dalam sarana. (4) Meningkatkan 

tim pengembang kurikulum melalui kerjasama dengan kampus maupun industri 

terdekat.  (5) Meningkatkan kerjasama kemitraan  baik dengan  jenjang SMP/MTS 

maupun kampus favorit. (6) Mengembangkan sumber pembiayaan pendidikan 

melalui potensi ekonomi masyarakat. 



65 
 

 
 

Selanjutnya analisis matriks analisis SWOT digunakan untuk  evaluasi 

posisi strategi MAN  Kota Cimahi.  

Tabel 4. 32 Matriks Analisis SWOT pada MAN Kota Cimahi 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Kurikulum s10, s11 w1 2 1 
 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Sarana dan 
Prasarana 

s3, s4, s5 w5, w6, w7, w8 3 4 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Kesiswaan s1, s2 0 2 0 
 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

s6, s7, s8, s9 w2, w3, w4 4 3 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Hubungan 
Masyarakat 

0 0 0 0 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi 
Kekuatan 

Tabulasi  Kelemahan Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Keuangan S12, s13 0 2 0 
 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi Peluang Tabulasi  Ancaman Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Lingkungan 
Tugas 

o7 W 0 0 

 

Faktor-
Faktor 

Tabulasi Peluang Tabulasi  Ancaman Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Lingkungan 
Sosial 

o1, o2, o3, o4, o5, 
o6, o7 

t1 7 1 
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Faktor-
Faktor 

Rating 
Kekuatan 

Rating 
Kelemahan 

Rating 
Peluang 

Rating 
Ancaman 

Kurikulum 2 1   
Sarana dan 
prasarana, 

3 4   

Murid 2 0   
Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

4 3   

Humas 0 0   
Keuangan. 2 0   
Lingkungan 
Tugas 

  1 1 

Lingkungan 
sosial 

  6 1 

Jumlah  13 8 7 1 
 

Kekuatan 13/6 = 2,16 kelemahan 8/6= 1,3 Peluang 7/2=3,5 Ancaman 

1/2=0,5. Kekuatan-kelemahan (2,16-1,3=0,8) Peluang-Ancaman (4,5-3,5=1) 

Gambar 4. 8 Matriks Kuadran SWOT pada MAN Kota Cimahi 

Kekuatan

Kelemahan

PeluangAncaman

0,8

1

SO
Competition

ST
Mobilization

WO
Investment/Divestmen

WT
Damage control
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Pada gambar diatas menunjukan bahwa posisi strategis MAN  Kota Cimahi 

terletak pada posisi competition, Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat 

dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya 

organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk 

terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara 

maksimal. Strategi SO yang dibuat oleh peneliti  terdiri dari: (1) Meningkatkan 

pembelajaran bahasa melalui kerjasama dengan lembaga bahasa.                                            

(2) Mengembangkan kerjasama Beasiswa dan pelatihan guru dengan BJB melalui 

pemanfaatan dana CSR. (3) Meningkatkan penggunaan sarana  melalui program 

kerjasama mts/smp di Cimahi. (4) Meningkatkan Tim Pengembang kurikulum 

melalui kerjasama Kemenag dan dinas pendidikan Kota Cimahi. (5) Meningkatkan 

sumber pembiayaan pendidikan melalui kerjasama dinas pendidikan. 

Mengembangkan kemitraan dengan SMP dan MTS di Cimahi. 

1. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)   

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang 

untuk manajemen madrasah yang efektif dari peluang, ancaman  kekuatan dan 

kelemahan. Penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi 

nonprofit seperti lembaga kependidikan madrasah dapat digolongkan ke dalam tiga 

tingkatan, yakni:   a) Strategi korporasi atau level organisasi kemenag RI, b) Strategi 

bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi/Kota c). 

Strategi fungsional di level madrasah. 

Gambar 4. 9 Level Strategi 
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Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam suatu 

organisasi (organisasi induk), membahas tentang pilihan rencana strategis, 

pengalokasian sumber daya. Level korporasi seorang pemimpin organisasi 

mengoordinasi aktivitas tiap unit kerja yang terpisah secara struktural. Usaha 

mengembangkan dan mempertahankan kompetensi inti (core competence) pada 

tingkat korporasi cenderung lebih luas dan umum misalnya keuangan, sumber daya, 

dan efektivitas organisasi. Sinergi merupakan keunggulan kompetitif utama bagi 

lembaga pendidikan dimana kegiatan saling berkaitan dan memberikan kekuatan 

pada kegiatan lain dengan melakukan koordinasi dengan antar personalia.  

Strategi tingkat bisnis memfokuskan pada cara madrasah dapat bersaing 

dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus 

meningkatkan mutu. Isu utama yang dikaji pada tingkat bisnis adalah cara mencapai 

dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan menganalisa kompetensi yang 

dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Madrasah mengembangkan suatu bagian 

organisasi madrasah dapat berupa tim kerja yang menganalisa dan mengembangkan 

manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga madrasah mengetahui 

aspek yang diinginkan layanan oleh masyarakat sebagai pedoman dan bahan 

pertimbangan madrasah untuk menerapkan rencana strategis. 

Gambar 4. 10 Strategy Formulation 

Strategy Formulation

Business/Divisoin 
Strategy

Comparative 
Strategy

Competitive 
Strategy

Cooperative 
Strategy

Kesiswaan Strategy 

Pendidik dan Tendik
 Strategy 

Sarana dan prasarana
 Strategy 

Keuangan Strategy 

Hubungan Masyarakat
Strategy 

Corporate Strategy

Directional Strategy

Portofolio Strategy

Parenting Strategy

Growth, Stability, 
Retrechment

Functional Strategy 
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Di level korporasi (Kementrian Agama RI) ada yang disebut dengan 

directional strategy. Directional strategy dilakukan untuk menentukan arah 

pengembangan bisnis-bisnis yang dinaungi oleh perusahaan sesuai dengan kondisi 

perusahaan dan sumber daya yang dimiliki.  Disini peran corporation office adalah 

menetapkan bisnis mana yang harus ditumbuhkan (Grow), distabilkan (stabilize) 

dan di jual (divest), atau bahkan dimatikan (retrench) mengingat kontribusinya 

dalam penciptaan nilai kian mengecil. Kalau dalam kasus Kemenag ditumbuhkan 

(growt) mengingat potensinya yang masih besar. Tergantung dari kondisi politik di 

Indonesia.  

Strategi kedua dari level korporasi yaitu portofolio strategy,  dilakukan 

untuk memilih bisnis-bisnis yang harus dimasuki (atau tidak boleh dimasuki) oleh 

perusahaan. Kalau  suatu bisnis sudah dipilih, maka juga harus ditetapkan apakah 

bisnis tersebut dimasuki melalui kepemilikan penuh (owership), kepemilikan 

minoritas (minority shareholding), kerjasama (Joint venture), atau melalui aliansi 

(alliance). Untuk menentukan bisnis-bisnis yang dimasuki dan pilihan-pilihan 

bentuk kepemilikan tersebut manajemen menggunakan berbagai pertimbangan 

seperti prospek bisnis yang diambil, kondisi persaingan, hinggga perimbangan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus kemenag, madrasah terdiri 

dari negeri dan swasta, Maka madrasah yang negri merupakan kepemilikan penuh, 

madrasah swasta merupakan kerjasama (Joint venture). 

Stategi ke tiga dari level korporasi yaitu pareting strategy, dilakukan untuk 

menciptakan kontrol (control) dan keterkaitan (linkage) antara perusahaan induk 

(parent company) dengan anak-anak perusahaannya. Menggunakan beragam 

pendekatan. Misalnya, perusahaan induk menganggap anak-anak perusahaan 

sebagai unit-unit bisnis yang terpisah (stand alone). Bisa juga linkage diciptakan 

antar anak-anak perusahaan agar tercipta sinergi antar mereka. Atau, bisa juga 

perusahaan induk membentuk share service yang melayani fungsi-fungsi yang ada 

di anak-anak perusahaan. Secara umum parenting strategy memiliki empat level. 

Pertama, ketika mengelola dengan kontrol penuh (full controlled). Kedua, Strategic 

Control, dimana anak perusahaan masih di kontrol tapi kontrolnya hanya pada level 

strategis. Ketiga, Strategic guidance dimana Perusahaan hanya memberikan 
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panduan umum untuk menjalankan anak perusahaan. Keempat, pure holding, 

dimana holding memberikan delegasi penuh (fully delegation)   

Pada business level strategy (Kantor Wilayah kementrian Agama Provinsi 

Jawabarat) terdapat paling tidak ada 3 (tiga) strategi yaitu: comparative strategy 

competitive strategy dan cooperative strategy. Pertama comparative strategy, 

adalah strategi yang dijalankan dengan memanfaatkan keunggulan dan keunikan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan (baik sumber daya fisik maupun manusia) 

dan keunggulan yang diperoleh dari skala ekonomi (economies of scale) 

perusahaan. Karena itu,  pendekatan strategi ini sering juga disebut recourse based 

strategy. Beberapa contoh sumber daya unggul yang menjadi senjata untuk bersaing 

ini adalah kedekatan lokasi dan pasok bahan baku yang melimpah, insfrastuktur 

yang dimiliki, tenaga kerja murah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh Kementrian 

agama provinsi Jawa Barat mendirikan MAN Model, yang merupakan salah satu 

strategi komparatif. 
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Kedua competitive strategy adalah strategy yang mengandalkan keunggulan 

bersaing perusahaan di pasar. Keunggulan bersaing ini diperoleh melalui aktivitas 

yang dilakukan perusahaan mulai dari mendesain, memproduksi, memasarkan dan 

mengirimkan ke konsumen, dimana kepiawaian mengelola setiap aktivitas tersebut 

bisa menciptakan keunggulan biaya (cost advantage) maupun diferensisasi 

(differentiation).  

Michael Porter mentapkan ada tiga strategi generik di dalam Competitive 

Strategy. Yaitu Kepemimpinan Biaya (Cost Leadership), Diferensisasi 

(differentiation) dan Fokus. 

Kepemimpinan Biaya (cost leadership), Dengan strategi ini berarti 

madrasah secara agresif menggunakan sumber daya yang efisien, berusaha 

mengurangi anggaran, dan memperketat pengendalian anggaran agar pelaksanaan 

pendidikan lebih efisien dibandingkan lembaga lain yang sejenis.  

Diferensisasi (differentiation), merupakan Strategi  mencakup usaha-usaha 

untuk membuat semua proses dan hasil pendidikan berbeda dengan madrasah yang 

lain. Madrasah dapat memanfaatkan promosi, program-program pendidikan yang 

unik, standar kualitas yang lebih unggul, piranti teknologi yang khusus sehingga 

dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bersifat khas, unik dan memiliki 

keunggulan kompetitif. Tentu saja keunikan dan kekhasan itu harus tetap pada 

kerangka visi, misi, tujuan, dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku 

secara nasional, regional, lokal, maupun madrasah itu sendiri.  

Fokus (focus), Dalam strategi ini, madrasah berkonsentrasi pada kebutuhan 

masyarakat tertentu atau pada program-program khusus yang dijadikan unggulan. 

Sebuah madrasah yang melayani khusus murid yang akan melanjutkan pendidikan 

ke luar negeri, misalnya dapat menggunakan strategi ini dengan memberikan 

layanan pendidikan khusus kepada mereka yang berkemampuan dan berkemauan 

memperoleh pendidikan di luar negeri. Kurikulum, pendekatan pendidikan, dan 

sumber daya pendukung yang digunakan disesuaikan dengan usaha pembiasaan 

siswa untuk belajar di luar negeri. Konsentrasi pada satu program keahlian khusus 

untuk memenuhi standar kompetensi industri tertentu di sebuah MAK (Madrasah 

Aliyah Kejuruan) merupakan contoh lain dari penggunakan strategi terfokus ini. 
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Ketiga cooperative strategy, Strategi yang mengandalkan kerjasama 

kemitraan dan aliansi strategis antar perusahaan. Dengan cooperative strategy 

perusahaan akan mendapatkan sumberdaya yang melengkapi (complementary 

resources) yang memungkinkannya mengembangkan bisnis-bisnis yang tidak 

mungkin diwujudkan jika perusahaan berjalan sendiri. 

Alternatif strategi fungsional dalam perusahaan nirlaba, Wheelen34 

memberi alternatif dengan  strategic piggybacking (Naik kuda-kudaan). strategic 

piggybacking Diciptakan oleh R.P.nielsen istilah strategic piggybacking (Naik 

kuda-kudaan) merujuk pada pengembangan sebuah aktivitas baru bagi organisasi 

nirlaba yang akan menghasilkan dana–dana yang diperlukan untuk menutupi  

selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Secara khusus,aktivitas baru itu dalam 

beberapa hal terkait  dengan misi organisasi nirlaba, namun tujuannya adalah untuk 

membantu mensubsidi program-program jasa utama. Madrasah harus memiliki 

lima sumber daya berikut ini sebelum Organisasi itu memulai aktivitas untuk  

memperoleh penerimaan. (1) Memiliki sesuatu untuk dijual. Organisasi harus  

menilai dahulu sumber-sumber  dayanya untuk menentukan apakah orang-orang 

yang ada akan berminat untuk  membayar barang-barang atau jasa terkait erat 

dengan aktivitas utama organisasi. (2) Memiliki orang-orang dengan bakat 

manajemen dalam jumlah yang cukup. Harus cukup tersedia orang-orang yang akan 

mengelola dan memelihara usaha tersebut untuk berjalan selama jangka waktu yang 

cukup panjang. (3) Dukungan dewan pengawas. Jika dewan pengawas memiliki 

perasaan direncanakan, mereka dapat secara aktif  atau pasif menolak ketertiban  

komersial. (4) Mempunyai sikap kewirausahaan. Pihak manajemen  harus mampu  

mengkombinasi  suatu  minat  dalam  gagasan-gagasan  inovatif  dengan nilai 

praktis bisnis. (5) Memiliki modal usaha. karena sering membutuhkan dukungan 

modal yang cukup untuk dapat memperoleh pendapatan yang diinginkan, terlibat 

dalam sebuah usaha patungan dengan sebuah perusahaan bisnis dapat menyediakan 

modal awal yang diperlukan, juga dukungan pemasaran dan manajemen. 

                                                             
34 Wheelen & Hunger.  Manajemen Strategis, 541. 
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Strategi tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari 

strategi bisnis. Strategi fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional 

seperti strategi keuangan Madrasah, Strategi Kurikulum Madrasah dan lain-lain. 

Kepala madrasah mendelegasikan pengembangan strategi fungsional kepada para 

wakil kepala madrasah. Madrasah menganalisa keunggulan sekolah yang nantinya 

dikembangkan menjadi pedoman dalam arah kebijakan. 

a. Visi (Vision) 

Pada level korporasi atau di tingkat kementrian Agama pernyataan Visi 

(Vision Statement) Kementrian Agama RI. "Terwujudnya Masyarakat Indonesia 

Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka 

Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong" (Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 

Tahun 2015) 

Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama terdiri atas 5 (lima) kata, 

yaitu: Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. 

Lima kata tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi, dan dielaborasi 

dalam bentuk indikasi positif dan negatif. Integritas keselarasan antara hati, pikiran, 

perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Profesionalitas bekerja secara 

disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Inovasi, 

menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. 

Tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen Keteladanan, menjadi 

contoh yang baik bagi orang lain.35 

Motto Kementrian Agama Ikhlas Beramal. Bermakna bahwa pegawai 

dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara berlandaskan niat beribadah 

dengan tulus dan iklas sebagai nilai dasar menjadi spirit yang memancarkan energi 

yang menggerakan sikap dan prilaku. 

Visi tersebut diturunkan oleh direktorat jenderal Pendidikan Islam 

Kementrian Agama Islam Republik Indonesia Menjadi  Visi Pendidikan Islam 

Tahun 2015-2019 "Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan 

                                                             
35 Kementrian Agama Republik Indonesia, Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI (Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 2. 
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Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan 

Teknologi" 

Visi tersebut diturunkan juga oleh Direktorat Pendikan Madrasah dengan 

visi Terwujudnya kelembagaan pendidikan Raudatul Athfal (RA), Madrasah 

Ibdtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang 

Islami, bermutu, populis, dan mandiri; serta mampu menjadikan peserta didiknya 

sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

berkepribadian, menguasai iptek, dan mampu mengaktualisasikan diri secara positif 

dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pada level bisnis atau di tingkat Provinsi, Kementrian Agama tingkat 

Provinsi . pernyataan Visi (Vision Statement) "Terwujudnya Masyarakat Indonesia 

Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka 

Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong" (Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 39 

Tahun 2015) 

Amanah yang diemban oleh kantor wilayah Provinsi Jawa Barat selain 

membawahi kantor kementerian agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga membawahi 626 unit Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan yang melaksanakan hampir seluruh tugas dan fungsi 

Kementerian Agama di tingkat Kecamatan serta Madrasah Negeri dan Swasta yang 

terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) : 91 Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

(MIS) : 3.856 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) :159 Madrasah Tsanawiyah 

Swasta (MTsS) : 2.723 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) : 77 Madrasah Aliyah 

Swasta (MAS) : 1.075 

Di level fungsional MAN  2 Kota Bandung memiliki pernyataan Visi 

(vision statement)  “terwujudnya peserta didik yang berkemampuan unggul dan 

kompetitif (ulil albab), yang memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan spiritual”. Dan Visi Madrasah Aliyah Negri Cimahi “Terbentuknya 

Warga madrasah Aliyah Negeri Cimahi yang amanah dan unggul dalam bidang 

Imtaq, Ipteq dan seni”. 
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Dalam  wawancara peneliti dengan kepala MAN 2 Kota Bandung, Asep 

menyebutkan selain memperhatikan visi  dari kemenag kami memperhatikan 

kondisi madrasah dan didiskusikan dalam sebuah rapat, maka bersepakatlah visi 

kami.36 

Komponen Visi menurut Fred R.David 

1) Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat.  
2) Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan 

memberikan semangat pada customer, stakeholder dan pegawai. 
3) Visi yang baik harus bisa dicapai dengan resource, energi, waktu.  
4) Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif pegawai namun tidak 

boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi.  
5) Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan 

pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi 
sudah bisa dicapai atau belum.37  

Tabel 4. 33 Komponen Visi menurut David 

                                                             
36 Asep Encu (Kepala MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6 Feb 2006 
37 David, Fundamental of Strategic Management, 89. 

 

No Visi Komponen Visi 
menurut Fred 

R.David 

 Vision Statement 

1 2 3 4 5 
1 Visi Pendidikan MAN 2 

Kota Bandung yaitu 
terwujudnya peserta didik 
yang berkemampuan unggul 
dan kompetitif (ulil albab), 
yang memadukan kecerdasan 
intelektual, kecerdasan 
emosional, dan spritual. 
 

     Visi MAN 2 Kota 
Bandung sesuai dengan 
komponen visi namun 
komponen kesatu (1)  
diatas 4 kalimat. 
Komponen kelima (5). 
Tidak adanya ukuran 
seperti tahun. Sehingga 
mempermudah dalam 
pengukuran kinerja 

2 Visi Madrasah Aliyah Negri 
Cimahi  
‘Terbentuknya Warga 
madrasah Aliyah Negeri 
Cimahi yang amanah dan 
unggul dalam bidang Imtaq, 
Ipteq dan seni” 

 

     Visi Madrasah Aliyah 
Negri Cimahi sesuai 
dengan komponen visi 
namun komponen kesatu 
(1)  diatas 4 kalimat. 
Komponen kelima (5). 
Tidak adanya ukuran 
seperti tahun. Sehingga 
mempermudah dalam 
pengukuran kinerja 
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Kekuatan penyataan visi dari kedua madrasah tersebut jelas dan 

memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada 

customer, stakeholder dan pegawai. bisa dicapai dengan resource, energi, waktu. 

bisa menggugah emosi positif pegawai. Namun kelemahan pernyataan visi diatas 

terlalu panjang dan tidak dapat diukur. 

Apabila Visi kedua MAN tersebut  di kaitkan dengan tingkat korporasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 34 Keterkaitan Visi Madrasah dengan Kementrian Agama 

Madrasah Keyword Aspek Legal 
MAN 2 Bandung Peserta didik yang 

berkemampuan unggul 
dan kompetitif (ulil 
albab), 

Direktorat jenderal Pendidikan 
Islam Kementrian Agama Islam 
Republik Indonesia Menjadi  Visi 
Pendidikan Islam Tahun 2015-
2019 

yang memadukan 
kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional, 
dan spritual. 
 

Sesuai Visi Kemenag RI 
“Terwujudnya Masyarakat 
Indonesia Yang Taat Beragama, 
Rukun, Cerdas.........” 

MAN Cimahi Warga madrasah Aliyah 
Negeri Cimahi yang 
amanah dan unggul 

direktorat jenderal Pendidikan 
Islam Kementrian Agama Islam 
Republik Indonesia Menjadi  Visi 
Pendidikan Islam Tahun 2015-
2019 

dalam bidang Imtaq, Ipteq  Direktorat Pendikan Madrasah 
dan seni” Khas MAN Cimahi 

Tabel 4.63 Visi MAN 2 Kota Bandung dengan   pendekatan BSC 

Presfektif Komponen 
MBM 

Komponen SNI Vision Statement 

Keuangan Pembiayaan 
Pendidikan 

Standar Pembiayaan  

Custumer Murid Standar Kompetensi Lulusan Terwujudnya peserta 
didik  

Proses Kurikulum 
Sarana dan 
Prasarana 

Standar Isi 
Standar Proses 

Standar Sarana dan Prasarana 
Standar Penilaian Pendidikan 

yang berkemampuan 
unggul dan 
kompetitif (ulil 
albab), yang 
memadukan 
kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan 
emosional, dan 
spritual. 
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Pembelajaran 
dan 

Pertumbuhan 

Pendidik 
dan Tendik. 

Humas. 
Lingkungan 

Budaya 

Standar Pendidik dan Tendik. 
Standar Pengelolaan 

 

Custumer  dan  proses menjadi prioritas, variabel keuangan dan 
pembelajaran dan pertumbuhan menjadi kebutuhan tidak menjadi  prioritas.  

Tabel 4. 35 Visi MAN Cimahi dengan   pendekatan BSC 

Presfektif Komponen 
MBM 

Komponen SNI Vision 
Statement 

Keuangan Pembiayaan 
Pendidikan 

Standar Pembiayaan  

Custumer Murid Standar Kompetensi Lulusan Terbentuknya 
Warga madrasah 

Proses Kurikulum 
Sarana dan 
Prasarana 

Standar Isi 
Standar Proses 
Standar Sarana dan 
Prasarana 
Standar Penilaian Pendidikan 

yang amanah 
dan unggul 
dalam bidang 
Imtaq, Ipteq dan 
seni” 
 

Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan 

Pendidik 
dan Tendik. 
Humas. 
Lingkungan 
Budaya 

Standar Pendidik dan 
Tendik. 
Standar Pengelolaan 

Terbentuknya 
Warga madrasah 

Custumer, Proses pembelajaran dan pertumbuhan menjadi Prioritas, 

variabel keuangan dan menjadi kebutuhan tidak menjadi  prioritas.  

b. Misi ( Mission) 

Pada level korporasi atau di tingkat kementrian agama dalam upaya 

pencapaian visi kementian agama terdapat 7 (tujuh) misi (Keputusan Menteri 

Agama Nomor 39 Tahun 2015): 

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 
2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 
3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 

berkualitas. 
4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi 

keagamaan. 
5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas 

dan akuntabel. 
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6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, 
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan 
keagamaan. 

7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 
terpercaya. 

Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Islam Republik 

Indonesia Menjadi  menurunkan misi dari visi yang telah dibuat terdiri dari :                      

(1) Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata; (2) Meningkatkan mutu 

Pendidikan Islam; (3) Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam; 

(4) Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.  

Direktorat Pendidikan Madrasah menurunkan misi dari visi yang telah 

dibuat terdiri dari : (1) Memperkuat identitas pendidikan Islam pada setiap jenjang 

pendidikan RA, MI, MTs, dan MA. (2) Meningkatkan pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan anak usia pendidikan RA, MI, MTs dan MA. (3) Meningkatkan 

mutu dan relevansi pendidikan pada tingkat RA, MI, MTs, dan MA.                                      

(4) Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga pendidikan pada 

tingkat RA, MI, MTs, dan MA. 

Pada level bisnis atau di tingkat Kantor Wilayah Provinsi pernyataan misi 

sama persis dengan level korporasi. Adapun indikator kinerja berbeda dengan 

provinsi lain    

Adapun misi di level fungsional sebagai berikut: 

Misi MAN 2 Kota Bandung: (1) Meningkatkan profesionalisme pendidik 

dan tenaga kependidikan madrasah. (2) Menumbuh kembangkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan hidup islami di madrasah, dan masyarakat. (3) Menjalin 

komunikasi pendidikan yang mendorong percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan dan mutu lulusan. (4) Menciptakan lingkungan madrasah yang mendidik, 

berbudaya sehat dan bersih. (5) Mengembangkan sistem pelayanan prima dan 

managemen pendidikan berbasis kualitas. 

Misi MAN Cimahi: (1) Menanamkan nilai-nilai qurani dan sunnah nabi 

sebagai landasan berprilaku untuk membentuk insan beriman dan bertaqwa.              

(2) Memberikan pelayanan pendidikan dan keterampilan kepada semua warga 

Madrasah. (3) Mewujudkan SDM yang profesional dan bertanggung jawab.                
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(4) Menyiapkan lulusan yang berkualitas,mandiri dan bermanfaat dimasyarakat.              

(5) Membiasakan berkompetisi, berinovasi dan berkreasi dalam meraih prestasi. 

Komponen Misi Menurut Fred R.David:  
1) Konsumen (Customer), siapakah konsumen perusahaan?  
2) Produk dan jasa (product and service), apa produk atau jasa utama 

perusahaan? 
3) Pasar (Market) secara geografis, di manakah perusahaan bersaing? 
4) Teknologi (technology ), apakah perusahaan canggih secara teknologi?  
5) fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas 

(concern for survival, growth, and  profitability ), apakah perusahaan 
komitment terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat?  

6) filosofi (philosophy ), apa keyakinan, nilai, aspirasi, prioritas etis 
perusahaan?  

7) konsep diri (self concept ), apa kompetensi khusus atau keunggulan 
kompetitif utama perusahaan?  

8) fokus pada citra publik (concern for public image), apakah perusahaan 
responsif terhadap masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan 
hidup?  

9) fokus pada karyawan (concern for employees), apakah karyawan 
dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga?  

 
Tabel 4. 36 Komponen Misi Menurut David 

Komponen Ada Keterang MAN 2 
Bandung 

Konsumen (Customer) √ Terdapat dalam M 4 
Produk dan jasa (product and service) √ Terdapat dalam M 4 
Pasar (Market)  Tidak terdapat 

dalam Mision 
Statement  

Teknologi (technology )  Tidak terdapat 
dalam Mision 
Statement  

fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, 
dan profitabilitas (concern for survival, 
growth, and  profitability ) 

 Tidak terdapat 
dalam Mision 
Statement  

filosofi (philosophy ) √ Terdapat dalam M 2 
konsep diri (self concept ) √ Terdapat dalam M 3 
fokus pada citra publik (concern for public 
image) 

 Tidak terdapat 
dalam Mision 
Statement  

fokus pada karyawan (concern for employees) √ Terdapat dalam M 1 
 

Komponen Ada Keterang MAN Cimahi 
Konsumen (Customer) √ Terdapat dalam M 4 
Produk dan jasa (product and service) √ Terdapat dalam M 5 
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Pasar (Market)  Tidak terdapat dalam 
Mision Statement  

Teknologi (technology )  Tidak terdapat dalam 
Mision Statement  

fokus pada kelangsungan hidup, 
pertumbuhan, dan profitabilitas (concern for 
survival, growth, and  profitability ) 

 Tidak terdapat dalam 
Mision Statement  

filosofi (philosophy ) √ Terdapat dalam M 1 
konsep diri (self concept ) √ Terdapat dalam M 3 
fokus pada citra publik (concern for public 
image) 

 Tidak terdapat dalam 
Mision Statement  

fokus pada karyawan (concern for employees) √ Terdapat dalam M 3 
 

Komponen pasar (market), tidak terdapat dalam mision statement, karena 

dari tahun ke tahun kedua MAN tersebut belum mengalami penurunan jumlah 

siswa. 

Komponen teknologi (technology ), tidak ada dalam Mision Statement, namun 

pada MAN 2 Kota Bandung terdapat mengembangkan sistem pelayanan prima dan 

managemen pendidikan berbasis kualitas, merupakan tahapan awal dari komponen 

tekhnologi. 

Komponen fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas 

(concern for survival, growth, and  profitab ility) tidak terdapat dalam Mision 

Statement, Karena madrasah milik negara, jadi tidak diperhatikan komponen 

profitabilitynya. Atau bisa jadi alasannya madrasah merupakan perusahaan nirlaba. 

Fokus pada citra publik (concern for public image)  tidak terdapat dalam 

mision statement, karena MAN merupakan bagian dari sosial masyarakat sekitar. 

Jadi perhatian terhadap  masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup 

nyaris tidak ada. 

Tabel 4. 37 Misi MAN 2 Kota Bandung  dengan pendekatan BSC 

Presfektif Komponen 
MBM 

Komponen SNI Mision Statement 

Keuangan Pembiayaan 
Pendidikan 

Standar Pembiayaan  

Costumer Murid Standar Kompetensi Lulusan M3 
Proses Kurikulum 

Sarana dan 
Prasarana 

Standar Isi 
Standar Proses 

Standar Sarana dan 
Prasarana 

M2, M3 dan M4 
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Standar Penilaian Pendidikan 
Pembelajaran 

dan 
Pertumbuhan 

Pendidik 
dan Tendik. 

Humas. 
Lingkungan 

Budaya 

Standar Pendidik dan 
Tendik. 

Standar Pengelolaan 

M1 dan M5 

 
Tabel 4. 38 Misi MAN Cimahi dengan   pendekatan BSC 

Presfektif Komponen 
MBM 

Komponen SNI Mision 
Statement 

Keuangan Pembiayaan 
Pendidikan 

Standar Pembiayaan  

Costumer Murid Standar Kompetensi Lulusan M4 
Proses Kurikulum 

Sarana dan 
Prasarana 

Standar Isi 
Standar Proses 

Standar Sarana dan 
Prasarana 

Standar Penilaian Pendidikan 

M1, M3, M5 

Pembelajaran 
dan 

Pertumbuhan 

Pendidik 
dan Tendik. 

Humas. 
Lingkungan 

Budaya 

Standar Pendidik dan 
Tendik. 

Standar Pengelolaan 

M2 

 
Dari pendekatan BSC, baik MAN 2 Bandung maupun Cimahi hampir sama, 

yaitu komponen pembiayaan keuangan tidak terdapat di dalam Mision Statement 

c. Tujuan (Objectives) 

Dilevel korporasi atau di tingkat kementrian Agama dalam hal ini Ditjen 

Pendidikan Islam dalam pernyataan tujuan: 

1) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada 
RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan 
Tinggi Keagamaan Islam. 

2) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan 
karakter peserta didik. 

3) Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua 
jenis dan jenjang pendidikan. 

4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan 
pendidikan. 

5) Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu 
berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional. 
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6) Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel 
dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, 

Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan 
kesiswaan; 

2) Pelaksanaan kebijakan kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan kesiswaan; 

3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum 
dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta 
kelembagaan, dan kesiswaan 

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta 
kelembagaan, dan kesiswaan; 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Agama dalam 

upaya pencapaian Kementrian Agama dalam Wilayah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012, Kantor 

Wilayah Kementerian Agama tingkat  Provinsi menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 
Provinsi; 

2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; 
3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan; 
4) Pembinaan kerukunan umat beragama; 
5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi; 
6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 

evaluasi program; dan 
7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di 
provinsi. 

Di level Bisnis atau di tingkat Kantor Wilayah Provinsi Dalam upaya 

pencapaian tujuan kementian Agama dalam Pembangunan Bidang Agama dan 

Pendidikan terdapat 7 (tujuh) hal, yaitu: 
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1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 
2) Peningkatan kualitas pelayan kehidupan beragama. 
3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas kerukunan umat beragama. 
4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 
5) Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 
6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan. 
7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama. 

Adapun indikator dan target atau yang di sebut dengan Indiktor Kinerja 

(IKU) dalam hal Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan ditentukan. oleh masing-masing provinsi. Berikut ini 

adalah target yang ditentukan oleh provinsi Jawa Barat. 

Tabel 4. 39 Tujuan (Objectives) Kementrian Agama Provinsi Jawabarat 

Indikator Target 

Jumlah dokumen peningkatan Pendidikan Agama Islam yang 
bermutu 

1 Dokumen 

Jumlah Penyelenggaraan PPS Program Wajardikdas pada 
Pontren 

3 Dokumen 

Jumlah santri Miskin Penerima Beasiswa 2014 santri 

Jumlah santri yang mengikuti seleksi PBSB 305 santri 

Jumlah santri yang mengikuti pesantren terpadu untuk anak 
Harapan 

2250 santri/bln 

Jumlah santri Ula penerima BOS 1924 santri/bln 
Jumlah santri Wustha penerima BOS 16500 santri/bln 
Jumlah santri Ulya penerima BOS 995 santri/bln 

Jumlah Penyelenggaraan Mufakat/MTQ/MQK/Kemah 
Santri/Pospenas 

20 santri 

Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam bermutu yang 
terbina 

1 Lembaga 

Jumlah dokumen peningkatan kualitas pendidikan keagamaan 2 Dokumen 

Jumlah penyelenggaraan pendidikan life skill dan short course 
pada pendidikan non formal 

5 Dokumen 

Jumlah madrasah yang terakreditasi 232 madrasah 

Jumlah Siswa madrasah yang berdaya saing 220 siswa 

Jumlah Sarana Pendidikan Madrasah 25 unit 

Jumlah pengendalian program/Kegiatan dan layanan 
manajemen Pendidikan Madrasah dan RA/BA 

14 Dokumen 

Jumlah RA/BA yang mendapatkan bantuan biaya operasional 1 Madrasah 

Jumlah Penyelenggaraan Implementasi Kurikulum 2013 
pada Madrasah/RA/BA 

6 Dokumen 
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Jumlah Siswa MI penerima BOS 632.332 
persiswa/tahun 

Jumlah Siswa MTs penerima BOS 534.907 
persiswa 
pertahun 

Jumlah Siswa MA penerima BOS 120.101 
persiswa 
pertahun 

Jumlah penyelenggaraan layanan manajemen dan 
administrasi BOS dan BSM madrasah 

2 Dokumen 

Jumlah Pelayanan Manajemen Program Pendidikan Islam 1 Dokumen 

Jumlah Penguatan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam 3 Dokumen 

Jumlah lembaga Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama 
Kristen Yang Terbina 

150 lembaga 

Jumlah Guru PA Non PNS Kristen penerima tunjangan Profesi 51 orang/bulan 

Jumlah Guru PA Non PNS Kristen penerima Tunjangan 
Fungsional 

20 orang/ bulan 

Jumlah dokumen layanan pendidikan Agama Katolik 1 Dokumen 

Jumlah Guru PA Non PNS Katolik Penerima Tunjangan Profesi 42 orang / bulan 

Jumlah Guru PA Non PNS Katolik Penerima Tunjangan 
Fungsional 

10 Orang/ bulan 

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Hindu yang 
berkualitas 

50 Orang 

Jumlah peserta didik agama Hindu yang terbina 90 orang 

Jumlah pemberdayaan dan pembinaan lembaga pendidikan 
agama dan 
keagamaan hindu 

2 kegiatan 

Jumlah Guru PA Non PNS Hindu Penerima Tunjangan Profesi 2 orang/bulan 

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang 
terbina 

290 orang 

Jumlah Guru PA Non PNS Buddha yang menerima tunjangan 
profesi 

16 orang/bulan 

Jumlah pendidik Agama Buddha yang bermutu 40 orang 

Jumlah Guru PA Buddha Penerima Insentif 142 orang/bulan 

Sumber: Indikator Kinerja Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawabarat Tahun 2016 

Tujuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung dirumuskan 

sebagai gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 

maksimal 4 (empat) tahun sebagai berikut:  

Tujuan Umum:  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bandung sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari sistem pendidikan nasional memiliki tujuan untuk 
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mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, dan mandiri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang 

lebih tinggi. 

Tujuan Khusus: 

1) Membentuk peserta didik yang memiliki prilaku yang mencerminkan 
sikap orang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 

2) Mendidik peserta didik untuk memahami dan menguasai dasar-dasar 
ilmu pengetahuan keislaman, sosial budaya, sains, teknonogi dan seni 
untuk meraih prestasi, baik ditingkat kota, provinsi maupun tingkat 
nasional. 

3) Menjalin kerjasama dan upaya-upaya strategis untuk keberlangsungan 
dan kemandirian penyelenggaraan pendidikan di MAN 2 Kota Bandung. 

Tujuan Madrasah dalam 4 tahun mendatang: 

1) Pada tahun 2020 rata-rata nilai ujian Nasional (UN) minimal 7,50 dan 
Ujian Madrasah (UM) mencapai 8,00 

2) Pada tahun 2020 proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi 
minimal 70% 

3) Pada tahun 2020 proporsi lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi 
negeri melalui penelusuran minat dan kemampuan minimal 70% 

4) Pada tahun 2020 memiliki kelompok peserta didik dalam olimpiade 
Matematika, Fisika, kimia, Biologi, Ekonomi/Akuntansi, Geografi dan 
lomba bahasa dan sastra serta beberapa diantara mata pelajaran tersebut 
mampu menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

5) Pada tahun 2020 memiliki qori dan qariah serta menjadi finalis tingkat 
provinsi 

6) Pada tahun 2020 minimal 80% peserta didik kelas XII hapal al-Quran 
sebanyak 3 Juz. 

7) Pada Tahun 2020 memiliki tim olahraga minimal tiga cabang dan mampu 
menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

8) Pada tahun 2020 memiliki tim kesenian minimal tiga cabang dan mampu 
menjadi finalis tingkat provinsi dan Nasional. 

9) Pada tahun 2020 minimal 3 (tiga ) cabang ekstrakurikuler mampu 
menjaadi finalis tingkat provinsi dan Nasional.38 

Tujuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cimahi dirumuskan 

sebagai gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 

maksimal 4 (empat) tahun dengan mengacu pada karakteristik dan keunikan lokal 

sesuai dengan perundang-undangan.  

                                                             
38 Cl 1.3.3.4 PDO (catatan lapangan tentang tujuan)  
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Tujuan Umum; (a) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. (c) Meningkatkan pengetahuan siswa 

untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

Tekhnologi dan kesenian yang dijiwai ajaran Agama Islam. (d) Meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai 

ajaran Agama Islam.  

Adapun Tujuan Khusus diantaranya: 

1) Madrasah berkompeten dan berkompetensi dalam bidang: Keagamaan 
masuk peringkat 10 besar di tingkat provinsi. Sains dan Tekhnologi 
masuk peringkat 10 besar di tingkat provinsi. 

2) Madrasah memiliki peralatan dan perlengkapan seni nasyid, marawis, 
dan karawitan sunda. 

3) Madrasah mampu memahami dan mengoprasikan perangkat IT 
4) Madrasah mampu membaca Al-Quran dengan tahsin dan 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebatas 
pemahamannya. 

5) Siswa PAI mampu takhfid juz 30 sedangkan program lainnya minimal 
20 surat pendek. 

6) Madrasah mempunyai keterampilan berbahasa Arab, Jerman atau 
Inggris minimal 300 kosakata. 

7) Siswa memiliki keterampilan Design Grafis, Tataboga, dan Marketing 
untuk berkompetisi di dunia kerja 

8) Madrasah Aliyah Negeri Cimahi ikut berperan aktif dalam bimbingan 
dan pengembangan Bahasa Jerman, Arab, Inggris, dan Komputer serta 
keagamaan di masyarakat. 

9) Madrasah memiliki tim karya ilmiah remaja berkompetisi di tingkat 
kota. 39 
 

Tabel 4.68 Tujuan (Objectives) MAN 2 Kota Bandung dan MAN Kota Cimahi 

Presfektif 
Komponen 
MBM 

Komponen SNI 

Objectives Statement 
MAN 2 
Kota 
Bandung 

MAN Kota 
Cimahi 

Keuangan Pembiayaan 
Pendidikan 

Standar 
Pembiayaan 

  

Costumer Murid Standar 
Kompetensi 
Lulusan 

√ √ 

                                                             
39 Cl 1.3.3.4 PDO (catatan lapangan tentang tujuan) 
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Proses Kurikulum 
Sarana dan 
Prasarana 

Standar Isi 
Standar Proses 
Standar Sarana 
dan Prasarana 
Standar Penilaian 
Pendidikan 

  

Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan 

Pendidik 
dan Tendik. 
Humas. 
Lingkungan 
Budaya 

Standar Pendidik 
dan Tendik. 
Standar 
Pengelolaan 

  

 Dalam pernyataan tujuan baik MAN 2 Bandung dan MAN Cimahi hampir 

semua yang menjadi tujuan adalah Costumer/Murid. Di dalam Indikator Kinerja 

(IKU) Kemenag Provinsi jawa barat disebutkan Jumlah madrasah yang 

terakreditasi, jumlah Siswa madrasah yang berdaya saing, jumlah sarana Pendidikan 

Madrasah,  jumlah penyelenggaraan implementasi Kurikulum 2013 pada 

Madrasah/RA/BA, jumlah Siswa MA penerima BOS. Artinya sasaran/tujuan 

(objectives) di lingkungan MAN  semestinya terdapat  pernyataan siswa, sarana, 

implementasi kurikulum,  pendidik dan tenaga kependidikan dan target jumlah 

murid untuk menentukan biaya pendidikan. 

2. Strategi (Strategies) 

Pada level korporasi atau di tingkat kementrian Agama dalam hal ini Ditjen 

Pendidikan Islam dalam pernyataan strategi: Peningkatan akses, mutu, dan 

relevansi madrasah; sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian 

Agama untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun secara merata, maka strategi 

RA dan Madrasah diprioritaskan pada peningkatan akses dan mutu sarana dan 

prasarana pendidikan, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan, dan 

kurikulum pembelajaran madrasah. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal 

tersebut antara lain:  

1) Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan madrasah berupa: 

Pemberian biaya operasional pendidikan untuk tingkat RA. Pemberian 

dana BOS untuk MI, MTs dan MA/MAK. Pemberian bantuan dan sosialisasi 

program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI,MTs dan MA/MAK. 

Pembangunan ruang kelas baru RA. Pembangunan ruang kelas MI, MTs, dan 
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MA/MAK. Pembangunan MTs di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil). 

Pembangunan MI-MTs satu atap. Pembangunan MA dan MAK.  

2) Strategi dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan 

madrasah berupa: Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran 

kepada RA. Rehabilitasi ruang kelas RA. Rehabilitasi sedang dan berat MI, MTs, 

MA dan MAK. Pembangunan perpustakaan MI, MTs, MA dan MAK. 

Meningkatkan standar UKS MI, MTs, MA dan MAK. Kelengkapan sarana dan 

prasarana MI, MTs, MA dan MAK antara lain sarana olah-raga dan seni, sarana 

laboratorium sains, perpustakaan, dan mebelair. Pembangunan asrama MTs, MA 

dan MAK. Pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium MTs, MA 

dan MAK. Pembangunan dan pengembangan MA/MAK berasrama. Pembangunan 

dan pengadaan peralatan laboratorium bahasa MA/MAK. Pembangunan dan 

pengadaan laboratorium komputer MA/MAK. Pengembangan MA unggulan (Insan 

Cendekia). Penyiapan MTs dan MA menjadi madrasah unggulan.  

3) Strategi dalam meningkatkan mutu siswa madrasah berupa: 

Pengikutsertaaan siswa RA dalam lomba / kompetisi. Pemberian beasiswa bakat 

dan berprestasi pada siswa MI, MTs, MA dan MAK. Pengikutsertaan 

siswa MI, MTs, MA dan MAK dalam lomba/festival/kompetisi/ olimpiade nasional 

dan/atau internasional. Pemberian fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi siswa 

MA/MAK yang berprestasi. Pengikutsertaan siswa MI, MTs, MA pada UAMBN 

PAI dan Bahasa Arab. Pengikutsertaan siswa MI, MI, MTs, MA pada UN. 

Pengikutserta siswa MA pada program pemagangan di Dunia Usaha/Dunia 

Industri.  

4) Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

madrasah berupa: Peningkatan kompetensi Guru/Kepala RA. Peningkatan 

kompetensi PTK, MI, MTs, MA dan MAK. Peningkatan kualifikasi S1 guru 

madrasah. Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan 

khusus kepada PTK non-PNS. Pengikutsertaan guru Madrasah pada Pendidikan 

Profesi Guru. Sertifikasi guru madrasah mapel umum. Penilaian kinerja guru. 

Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, 

dan Calon Pengawas). Peningkatan kompetensi PTK madrasah penyelenggara 
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pendidikan inklusi. Pemberian penghargaan dan perlindungan 

kepada PTK madrasah. Pembinaan kewirausahaan bagi guru MA. Penyiapan guru 

untuk menjadi Kepala Madrasah.   

5) Strategi dalam meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) 

kelembagaan madrasah berupa: Penyiapan RA, MI, MTs, MA dan MAK untuk 

ditingkatkan mutu akreditasinya. Penyiapan RA, MI menjadi madrasah unggulan. 

Peningkatan mutu manajemen RA. Peningkatan kualitas ekstra kurikuler MI, MTs, 

MA dan MAK. Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bagi MI, MTs, 

MA dan MAK. Pemberdayaan KKM dan KKG MI. Jumlah KKG MI Penguatan 

riset pembelajaran pada MI, MTs dan MA. Pemberdayaan KKM dan MGMP MTs, 

MA dan MAK. Penyelenggaraan program keterampilan pada MA. 

Penyelenggaraan program keagamaan pada MA. Penyelenggaraan pendidikan 

inklusi pada madrasah. Peningkatan kualitas madrasah daerah 

tertinggal/perbatasan/ pedalaman. Pemberian apresiasi kepada RA/Madrasah. 

Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah. Pemberdayaan 

Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) di Provinsi. Publikasi Kreatif tentang 

Pendidikan Madrasah Penyusunan peraturan untuk menjamin layanan pendidikan 

madrasah yang bermutu, termasuk madrasah berasrama, madrasah unggulan, dan 

pengelolaan asrama pada madrasah berasrama Kerjasama antara perguruan tinggi 

dan madrasah dan dengan lembaga internasional untuk pendidikan madrasah yang 

bermutu. Pelaksanaan kesetaraan gender pada RA/Madrasah.  

6) Strategi dalam meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah 

berupa: Penyiapan pengembangan kurikulum RA. Penerapan kurikulum 

pada MI, MTs, MA dan MAK. Penggandaan buku PAI dan Bahasa Arab sesuai 

kurikulum yang berlaku. Pelatihan kurikulum yang berlaku bagi PTK. 

Pendampingan oleh madarasah tentang pelaksanaan kurikulum yang berlaku. 

Pernyataan Ditjen Pendidikan Islam nomor 1 (satu) sampai nomor 6 (enam). 

Strategi Pertumbuhan atau growth dapat didorong dari dalam dengan cara 

meningkatkan investasi dalam bentuk peningkatan kesempatan akses masyarakat 

atau meningkatkan diversifikasi layanan pendidikan atau meningkatkan standar 

kualitas layanan di atas standar yang berlaku umum, standar nasional misalnya.   
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Di dalam pernyataan strategi disebutkan Strategi MAN 2 Kota Bandung : 

Di bidang kurikulum: (1) Rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan dan 

kelayakan (profesionalnya) Pengembangan pemberdayaan SDM secara merata dan 

optimal. (2) Mengembangkan kurikulum yang cocok sesuai dengan kemampuan 

siswa. (3) Peningkatan pelayanan PBM yang praktikum yang baik Peningkatan 

pembinaan disiplin kerja yang baik dengan profesionalisme karyawan/pegawai.  

Di bidang Kesiswaan: (1) Menentukan peningkatan kriteria calon siswa 

baru dari tahun sebelumnya. (1) Berkordinasi dengan lembaga lain, pesantren dan 

lingkungan masyarakat dalam menentukan kebijakan PSB. (2) Melaksanakan 

kegiatan madrasah baik intra maupun ekstrakurikuler.  (3) Menyalurkan bakat, 

minat dan kemampuan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler. (4) Memberikan 

penghargaan/hadiah kepada siswa yang berprestasi. Membimbing dan 

mengkoordinir siswa yang akan melanjutkan studinya. (5) Memberikan pengarahan 

dan bekal keterampilan atau wirausaha bagi yang tidak akan melanjutkan sekolah. 

Di bidang Sarana: (1) Mendata dan menginventarisir kekayaan milik 

madrasah dengan baik. (2) Memanfaatkan fasilitas madrasah secara optimal dengan 

kegiatan belajar mengajar. (3) Merencanakan program penataan lingkungan yang 

baik sesuai dengan prioritas kebutuhan yang menunjang kepada kegiatan belajar 

mengajar di madrasah. 

Di bidang Humas: (1) Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dalam 

pelaksanaan program madrasah. (2) Membuat kantor pusat informasi madrasah.                   

(3) Memprogram kegiatan pameran madrasah sesuai dengan kemampuan yang ada. 

(4) Memanfaatkan sarana komunikasi untuk penyaluran bakan dan minat siswa.             

(5) Membuka warnet di balai pengobatan untuk siswa dan masyarakat dilingkungan 

madrasah. (6) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan secara bertahap 

sesuai dengan kemampuan yang ada40  

Adapun pernyataan strategi Madrasah Aiyah Negeri Cimahi, pemberdayaan 

7 K: Meningkatkan keamanan yang lebih mendukung terselenggaranya proses 

mengajar yang efektif dan efisien. Menanamkan budaya bersih melalui gerakan 

                                                             
40 CL.1.3.4.4. PDS (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi tentang strategi) 
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jumat bersih dan efektivitas pelaksana piket kebersihan harian. Meningkatkan 

ketertiban melalui pelaksanaan tatakrama siswa yang lebih efektif. Meningkatkan 

keindahan lingkungan madrasah. Meningkatkan hubungan kekeluargaan 

antarwarga madrasah yang lebih harmonis. Meningkatkan kerindangan lingkungan 

madrasah Meningkatkan kesejahteraan seluruh warga madrasah. Peningkatan 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM): Meningkatkan kesadaran pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi guru. Meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan 

peningkatan kegiatan KKG/MGMP. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas KBM. 

Mengadakan kegiatan pemantapan/remedial untuk meningkatkan prestasi 

akademik. Membina kelas unggula n dan siswa berkebutuhan khusus. Mengadakan 

latihan rutin untuk menghadapi perlombaan-perlombaan. Membina siswa 

berpotensi akademis dan non akademis. Membuat program tentang kebiasaaan-

kebiasaan baik yang harus dilakukan disekolah. Membentuk kelompok-kelompok 

diskusi ilmiah dan keagamaan. Meningkatkan budaya tertib kerja dan pelayanan 

terbaik kepada siswa. Meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan dan 

labolatorium. Peningkatan kegiatan Kesiswaan. Memantapkan disiplin dan 

ketaqwaan melalui kegiatan praktek ibadah dan BTAQ. Meningkatkan kegiatan dan 

kualitas ekstrakulikuler. Meningkatkan profesionallisme pelatih kegiatan  

ekstrakulikuler. Meningkatkan kesadaran warga madrasah terhadap nilai-nilai 

kebangsaan dan kemanusiaan. Penataan Administrasi Guru: Meningkatkan 

kesadaran guru dalam penyelenggaraan administrasi. Meningkatkan tertib 

administrasi Tata Usaha. Meningkatkan fungsi dan peran administrasi kearsipan 

dan inventarisasi madrasah. Peningkatan Kesejahteraan : Meningkatkan usaha 

madrasah dalam mewujudkan kesejahteraan warga madrasah. Meningkatkan fungsi 

dan peran koperasi madrasah sebagai salah satu sumber kesejahteraan . 

Meningkatkan fungsi warung madrasah sebagai salah satu sumber kesejahteraan. 

Pembangunan Fisik: Penataan lingkungan Madrasah. Pemeliharaan dan 

penambahan sarana dan prasarana madrasah.  

Penyelengaaraan kencleng 7K sebagai salah satu sumber dana 

pemeliharaan.  Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap kuantitas dan 

kualitas sarana dan prasarana. Peningkatan Hubungan Masyarakat: Hubungan yang 
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lebih sinergi dengan orang tua dan komite madrasah. Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan masyarakat. Hubungan dengan instansi dan stakeholder 

terkait baik vertical maupun horizontal. Hubungan dengan dunia usaha dan dunia 

industri41  

Di level fungsional paling tidak ada 6 strategi: Strategi Kurikulum, strategi 

Peserta didik, Strategi Pendidik dan Tenaga kependidikan, Strategi Sarana dan 

Prasarana, Strategi Hubungan Madrasah dengan masyarakat, Strategi keuangan. 

Strategi fungsional dengan Asumsi, pertama: pelaksanaan manajemen 

berbasis madrasah sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 1 dan 2. Kedua: Di 

dalam PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 35 (1) 

Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk 

pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 

bersumber dari: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat; b. orang tua atau wali peserta didik; c. masyarakat di luar orang tua 

atau wali peserta didik; d. Pemerintah; e. pemerintah daerah; f. pihak asing yang 

tidak mengikat; dan/atau g. sumber lain yang sah. Ketiga: penerapan strategi 

strategic piggybacking (Naik kuda-kudaan) merujuk pada pengembangan sebuah 

aktivitas baru bagi organisasi nirlaba yang akan menghasilkan dana–dana yang 

diperlukan untuk menutupi  selisih antara penerimaan dan pengeluaran. 

Madrasah memiliki lima sumber daya berikut ini sebelum Organisasi itu 

memulai aktivitas untuk  memperoleh penerimaan. (1) Memiliki sesuatu untuk 

dijual. (2) Memiliki orang-orang dengan bakat manajemen dalam jumlah yang 

cukup. Harus cukup tersedia orang-orang yang akan mengelola dan memelihara 

usaha tersebut untuk berjalan selama jangka waktu yang cukup panjang.                    

(3) Dukungan dewan pengawas. Jika dewan pengawas memiliki perasaan 

direncanakan, mereka dapat secara aktif  atau pasif menolak ketertiban  komersial. 

(4) Mempunyai sikap kewirausahaan. (5) Memiliki modal usaha.  

                                                             
41 CL.1.3.4.4. PDS (catatan lapangan pada pedoman dokumentasi tentang strategi) 
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Tabel 4. 40 Kelompok Madrasah dalam MBM 

Kemampuan 
Madrasah 

Kepala Madrasah 
dan Guru 

Partisipasi 
Masyarakat 

Pendapatan 
daerah dan 
orang tua 

Anggaran 
Madrasah 

Madrasah 
dengan 
kemampuan 
manajemen 
yang tinggi 

Kepala Madrasah 
dan guru 
berkompetisi 
tinggi (termasuk 
kepemimpinan) 

Partisipasi 
masyarakat 
tinggi 
(termasuk 
dukungan 
dana) 

Pendapatan 
daerah dan 
orang tua 
tinggi 

Anggaran 
madrasah 
diluar 
anggaran 
pemerintah 
besar. 

Madrasah 
dengan 
kemampuan 
manajemen 
yang Sedang 

Kepala Madrasah 
dan guru 
berkompetisi 
Sedang 
(termasuk 
kepemimpinan) 

Partisipasi 
masyarakat 
Sedang 
(termasuk 
dukungan 
dana) 

Pendapatan 
daerah dan 
orang tua 
Sedang 

Anggaran 
madrasah 
diluar 
anggaran 
pemerintah 
Sedang. 

Madrasah 
dengan 
kemampuan 
manajemen 
yang rendah 

Kepala Madrasah 
dan guru 
berkompetisi 
rendah (termasuk 
kepemimpinan) 

Partisipasi 
masyarakat 
rendah 
(termasuk 
dukungan 
dana) 

Pendapatan 
daerah dan 
orang tua 
rendah 

Anggaran 
madrasah 
diluar 
anggaran 
pemerintah 
rendah. 

Sumber E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep Strategi dan Implementasi, 59 

Strategi Fungsional MAN 2 Kota Bandung. 

Strategi Kesiswaan. Strategi SO:  Dibidang Kesiswaan dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak 

memberi manfaat terhadap para siswa dan masyarakat sekitar seperti mengajar 

mengaji di lingkungan sekitar. (Mengembangkan peran murid dengan masyarakat 

sekitar melalui kegiatan keagamaan). Strategi ST: Dibidang Kesiswaan dapat dapat 

menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling 

tidak memberi manfaat terhadap para siswa dan masyarakat sekitar seperti 

kerjabakti di lingkungan sekitar. (Mengembangkan peran murid dengan masyarakat 

sekitar melalui kegiatan kepramukaan). Strategi WO: Dibidang Kesiswaan 

keterampilan siswa merupakan kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung diperlukan 

biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, Dengan kerjasama melalui para 

alumnus akan menjadikan investasi yang akan datang. (Meningkatkan keterampilan 

murid melalui peran alumni). Strategi WT: Dibidang Kesiswaan keterampilan 

siswa merupakan kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional, Dengan kerjasama melalui SMK akan 
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menjadikan investasi yang akan datang. (Meningkatkan keterampilan murid 

melalui kerjasama SMK). 

Strategi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Strategi SO:  Dibidang 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan mempunyai peluang diantaranya berdekatan dengan kampus 

seperti UIN, UNPAD dan ITB. Selain peningkatan mutu tentunya menjadi investasi 

bagi MAN 2 Kota Bandung (Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi 

tenaga Pendidik dan Kependidikan  dengan kampus terdekat). Strategi ST: 

Dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peluang diantaranya Madrasah 

berpredikat Negeri, Selain peningkatan mutu tentunya menjadi investasi bagi MAN 

2 Kota Bandung (Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi tenaga 

Pendidik dan Kependidikan melalui program Kemenag). Strategi WO: Dibidang 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi pendidik dan tenaga yang belum sesuai 

dengan latar belakang pendidikan merupakan kelemahan bagi MAN 2 Kota 

Bandung, diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional. Dengan 

kerjasama melalui kampus akan menjadikan investasi yang akan datang. 

(Meningkatkan pelatihan kependidikan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan  

melalui kerjasama kampus terdekat). Strategi WT: Dibidang Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kegiatan Labolatorium merupakan kelemahan bagi MAN 2 Kota 

Bandung, diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional. Dengan 

kerjasama melalui SMA akan menjadikan investasi yang akan datang. 

(Meningkatkan Kegiatan Labolatorium  melalui kejasama dengan SMA) 

Strategi Sarana dan Prasarana. Strategi SO:  Di bidang Sarana dan Prasarana 

dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional. 

Diantaranya dengan penyewaan ataupun sifatnya kerjasama  kepada SMP/MTs 

terdekat. Seperti Lab Fisika, Kimia, Komputer dan lain sebainya (Meningkatkan 

Penggunaan  sarana dan prasarana melalui pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 

2 dilingkungan MTS dan SMP terdekat). Strategi ST: Di bidang Sarana dan 

Prasarana dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran 

operasional, paling tidak memberika manfaat terhadap pengelola dan Madrasah 
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Aliyah se-KKM dan se-MGMP. (Meningkatkan  sarana dan prasarana melalui 

pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 2 melalui kerjasama MGMP). Strategi 

WO: Di bidang Sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan mutu tenaga 

Kependidikan ataupun para siswa diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran 

operasional, dalam kerjasama dengan kampus terdekat yang dianggap lengkap 

sarana labolatorumnya. (Mengembangkan kegiatan eskul dan Labolatorium melalui 

kerjasama dengan kampus yang dianggap lengkap dalam sarana). Strategi WT: Di 

bidang Sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan mutu tenaga Kependidikan 

ataupun para siswa diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, 

dalam kerjasama dengan SMA yang dianggap lengkap sarana labolatorumnya. 

(Meningkatkan Kegiatan Labolatorium  melalui kejasama dengan SMA) 

Strategi Kurikulum. Strategi SO:  Di bidang kurikulum Penggandaan 

buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional. (Meningkatkan Tim 

pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan  kebijakan pemerintah). Strategi 

ST: Di bidang kurikulum bimbingan konseling di MAN 2 Kota Bandung 

merupakan sebuah kekuatan yang tentunya menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak akan memberi manfaat bagi 

guru bimbingan konseling, bagi MAN 2 Kota Bandung maupun Madrasah Aliyah 

lainnya. (Meningkatkan pengelolaan bimbingan konseling melalui kerjasama 

MGMP). Strategi WO: Di bidang kurikulum Tim Pengembang kurikulum di MAN 

2 Kota Bandung terdiri dari guru-guru yang ada tentunya merupakan sebuah 

kelemahan, diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional. Dengan 

kerjasama melalui kampus terdekat dan indurtri terdekat akan menjadikan investasi 

yang akan datang. (Meningkatkan Tim pengembang kurikulum melalui kerjasama 

dengan kampus maupun industri terdekat). Strategi WT: Di bidang kurikulum 

program muatan lokal keagamaan menjadi sebuah kelemahan diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional. Dengan kerjasama melalui MA yang 

berbasis Kepesantrenan akan menjadikan invstasi yang akan datang. 

(Meningkatkan program muatan lokal melalui MA berbasis Kepesantrenan) 
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Strategi keuangan. Strategi SO: Di bidang keuangan, Pembiayaan yang 

mencukupi merupakan suatu kekuatan MAN 2 Kota Bandung, Namun dalam 

penghematan pengeluaran diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan kampus 

terdekat (Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi tenaga Pendidik dan 

Kependidikan  dengan kampus terdekat). Strategi ST: Di bidang keuangan, 

Pembiayaan yang mencukupi merupakan suatu kekuatan MAN 2 Kota Bandung, 

Namun dalam penghematan pengeluaran diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan 

Kemenag, selain apa-apa yang telah ditetapkan. (Membangun  kerjasama beasiswa 

dan Training bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program Kemenag). 

Strategi WO: Di bidang keuangan akan menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional. Seperti halnya Koprasi yang melibatkan 

masyarakat. (Mengembangkan sumber pembiayaan pendidikan melalui potensi 

ekonomi masyarakat). Strategi WT: Di bidang keuangan, Pembiayaan yang 

diperuntukan seperti KKM atau pun MGMP permasalahan pembiayaan biasanya 

terjadi hal ini merupakan suatu kelemahan MAN 2 Kota Bandung, maka diperlukan 

kerjasama yang sifatnya investasi bersama KKM dan MKMP. (Meningkatkan 

sumber pembiayaan pendidikan melalui kerjasama MGMP) 

Strategi humas. strategi SO:  : Di bidang humas menjadi sumber pemasukan 

untuk menutupi segala pengeluaran operasional, seperti halnya majalah yang 

diterbitkan dapat memasarkan ke SMP/MTs terdekat, website pelayanan terpadu 

dan lain sebagainya.  (Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu baik 

jenjang SMP/MTS maupun Universitas). Strategi ST: Di bidang Humas menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak 

akan memberi manfaat terhadap madrasah aliyah yang se-KKMnya. 

(Meningkatkan publikasi melalui web madrasah. Meningkatkan sumber 

pembiayaan pendidikan melalui kerjasama KKM (Kelompok Kerja Madrasah)). 

Strategi WO: Di bidang Humas kerjasama dengan instransi merupakan sebuah 

kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung diperlukan biaya  menutupi segala 

pengeluaran operasional. (Meningkatkan kerjasama kemitraan  baik dengan  

jenjang SMP/MTS maupun kampus favorit) 

Strategi Fungsional MAN  Kota Cimahi 
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Strategi Kesiswaan. Strategi SO: Dibidang Kesiswaan dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak 

memberi manfaat terhadap para siswa seperti kerjasama dengan lembaga bahasa 

yang berdekatan dengan MAN Kota Cimahi. (Meningkatkan pembelajaran bahasa 

melalui kerjasama dengan lembaga bahasa. Strategi ST: Dibidang Kesiswaan dapat 

mengoptimalkan peran alumni dalam keterampilan para siswa yang nantinya dapat 

menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, 

(Meningkatkan keterampilan murid melalui peran alumni). Strategi WO: Dibidang 

Kesiswaan diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama 

dengan Persib. bisa menjadi investasi bisa juga menjadi promosi bagi MAN Kota 

cimahi meningkatkan pembelajaran eskul olahraga melalui kerjasama dengan 

Persib). Strategi WT: Dibidang Kesiswaan diperlukan biaya  menutupi segala 

pengeluaran operasional kerjasama dengan SMK dengan tujuan peningkatan 

keterampilan para siswa (Meningkatkan keterampilan melalui kerjasama dengan 

SMK) 

Strategi pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi SO: Dibidang pendidik 

dan tenaga kependididkan  dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi 

segala pengeluaran operasional, karena MAN Kota Cimahi mempunyai akses 

dengan Bank Jabar (Mengembangkan kerjasama Beasiswa dan pelatihan guru 

dengan BJB melalui pemanfaatan dana CSR). Strategi ST: dibidang pendidik dan 

tenaga kependididkan  dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi 

segala pengeluaran operasional, paling tidak dapat meringankan pendidik dan 

tenaga kependidikan melalui kerjasama dengan Kemenag dalam hal kuliah dan 

pelatihan. (Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi tenaga Pendidik 

dan Kependidikan melalui program Kemenag) Strategi WO: dibidang pendidik dan 

tenaga kependididkan diperlukan diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran 

operasional kerjasama dengan Kampus terdekat, yang tentunya menjadi investasi 

dimasa yang aan datang. (Membangun  kerjasama beasiswa dan Training bagi 

tenaga Pendidik dan Kependidikan  bagi di kampus terdekat) Strategi WT: 

Dibidang Pendidik dan Tenaga kependididkan diperlukan diperlukan biaya  
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menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama dengan KKM ataupun MGMP 

(Meningkatkan kegiatan workshop melalui MGMP)  

Strategi sarana dan prasarana. Strategi SO: di bidang sarana dan prasarana  

dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran 

operasional. (Meningkatkan penggunaan sarana  melalui program kerjasama 

mts/smp di Cimahi.) Strategi ST: Di bidang Sarana dan prasarana  dapat dapat 

menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling 

tidak menjadi manfaat bagi Madrasah Aliyah yang se-KKM  (Meningkatkan 

penggunaan  sarana dan prasarana melalui pemanfaatan sarana dan prasarana MAN 

2 melalui kerjasama MGMP) Strategi WO: di bidang Sarana dan prasarana  

diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, dengan kerjasama 

dengan kampus yang dianggap lengkap dalam hal sarana dan prasaranya. 

(Mengembangkan kegiatan eskul dan Labolatorium melalui kerjasama dengan 

kampus yang dianggap lengkap dalam sarana) Strategi WT: di bidang Sarana dan 

prasarana  diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, dengan 

kerjasama dengan SMA terdekat (Mengembangkan kegiatan eskul dan 

Labolatorium melalui kerjasama dengan SMA) 

Strategi Kurikulum. Strategi SO: di bidang kurikulum dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, karena 

keagaaman merupakan sebuah kekuatan di MAN Cimahi. (meningkatkan tim 

pengembang kurikulum melalui kerjasama kemenag dan dinas pendidikan Kota 

Cimahi) Strategi ST: di bidang kurikulum dapat dapat menjadi sumber pemasukan 

untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak dapat memberi 

manfaat terhadap MGMP (meningkatkan tim pengembang kurikulum melalui 

kerjasama MGMP) Strategi WO: dibidang kurikulum diperlukan diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional dengan bekerjasama dengan BJB menjadi 

investasi jangka pendek yang kemudian menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional (mengembangkan  kegiatan riset melalui 

kerjasama dengan BJB. Strategi WT: di bidang kurikulum diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional karena kegiatan riset paling tidak dapat 
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memberi manfaat terhadap MGMP (Mengembangkan  Kegiatan Riset melalui 

kerjasama dengan MGMP) 

Strategi keuangan. Strategi SO: di bidang keuangan dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, dengan 

pemanfaatan dana CSR (mengembangkan kerjasama beasiswa dan pelatihan guru 

dengan BJB melalui pemanfaatan dana CSR). Strategi ST: di bidang keuangan 

dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran 

operasional,  (meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui kerjasama 

dengan PERSIB) Strategi WO: di bidang keuangan diperlukan biaya  menutupi 

segala pengeluaran operasional dengan bekerjasama dengan BJB menjadi investasi 

jangka pendek yang kemudian menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala 

pengeluaran operasional (meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui 

kerjasama BJB). Strategi WT: di bidang keuangan diperlukan diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional dengan bekerjasama dengan masyarakat 

sekitar (meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui potensi madrasah 

dan masyakat sekitarnya) 

Strategi humas. Strategi SO: di bidang humas dapat dapat menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, dengan 

mengembangkan kerjasama dengan SMP dan MTs (mengembangkan kemitraan 

dengan SMP dan MTS di Cimahi.). Strategi ST: di bidang humas dengan 

mengembangkan Web Madrasah dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak mendapat manfaat bagi 

MAN Kota Cimahi (mengembangkan publikasi melalui web madrasah). Strategi 

WO: di bidang humas diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional 

dengan kerjasama dengan kampus, yang menjadi investasi dimasa yang akan datang 

(meningkatkan kerjasama kemitraan  baik dengan  jenjang SMP/MTS maupun 

kampus favorit). Strategi WT: di bidang humas diperlukan biaya kehumasan 

menutupi segala pengeluaran operasional dengan kerjasama dengan madrasah 

aliyah se-KKM (meningkatkan kerjasama kemitraan melalui KKM) 
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3. Kebijakan  (Policies) 

Dilevel korporasi atau di tingkat kementrian Agama dalam hal ini Ditjen 

Pendidikan Islam dalam pernyataan Kebijakan:  1) Peningkatan Sarana dan 

Prasarana RA/BA Bermutu. 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana MI, MTs & MA 

dalam Rangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 3) Pengembangan 

Mutu RA/BA, MI, MTs dan MA. 4) Perluasan Kerjasama dan Bantuan Lembaga 

Donor (MEDP dan Akreditasi melalui AusAid). 5) Penguatan Ciri Khas dan 

Regulasi Pendidikan Madrasah. 6) Pemenuhan Inpres No.3 Tahun 2010 mengenai 

PMT-AS.  7) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu melalui Beasiswa 

Bakat dan Prestasi MTs dan MA. 8) Percepatan Akreditasi Madrasah. 9) Kompetisi 

dan Peningkatan Daya Saing Lembaga Madrasah. 10) Peningkatan 

Kualitas/Kompetensi/Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah.    

11) Peningkatan Citra, Tata Kelola / Manajemen & Akuntabilitas Pendidikan. 

Kebijakan pendidikan dilingkungan kementrian agama menjadi kata kunci 

adalah: Peningkatan sarana dan prasarana, Pengembangan mutu, Perluasan 

kerjasama bantuan, Program pembangunan berkeadilan, Penyediaan subsidi, 

Percepatan akreditasi, Kompetisi lembaga, Peningkatan mutu pendidik, dan 

peningkatan manajemen madrasah. 

Kebijakan di level bisnis ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai 

sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu: a. Peningkatan Akses, Mutu, 

Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam; b. Peningkatan Akses, Mutu, 

Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam; c. Peningkatan Akses, 

Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah; d. Dukungan Manajemen 

Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. 

Bagi level fungsional sebagai pelaksana kebijakan untuk memperjelas 

kapan suatu sasaran dapat dicapai dalam waktu ke waktu, dirumuskan bersama 

formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat. Membantu tiap-

tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Mengarahkan pemilihan strategi 

agar selaras dengan arah dan sesuai tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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(1) Kebijakan (Policy) MAN 2 Kota Bandung  

Kebijakan di bidang Kesiswaan. Peningkatan peran para murid MAN 2 

terhadap masyarakat sekitarnya. (dibidang kesiswaan dapat dapat menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak memberi 

manfaat terhadap para siswa dan masyarakat sekitar seperti mengajar mengaji di 

lingkungan sekitar). Peningkatan peran para murid MAN 2 terhadap kepedulian 

lingkungan masyarakat sekitarnya. (dibidang kesiswaan dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak 

memberi manfaat terhadap para siswa dan masyarakat sekitar seperti kerjabakti di 

lingkungan sekitar) Peningkatan keterampilan para murid MAN 2 melalui para 

alumni. (dibidang kesiswaan keterampilan siswa merupakan kelemahan bagi MAN 

2 Kota Bandung diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, 

dengan kerjasama melalui para alumnus akan menjadikan investasi yang akan 

datang). Peningkatan keterampilan para murid MAN 2 melalui kerjasama dengan 

SMK (dibidang Kesiswaan keterampilan siswa merupakan kelemahan bagi MAN 

2 Kota Bandung diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, 

Dengan kerjasama melalui SMK akan menjadikan investasi yang akan datang)  

Kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga pendidik melalui kerjasama dengan Universitas (di bidang 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan mempunyai peluang diantaranya berdekatan dengan kampus 

seperti UIN, UNPAD dan ITB. Selain peningkatan mutu tentunya menjadi investasi 

bagi MAN 2 Kota Bandung). Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan 

melalui kerjasama dengan Kementrian Agama (Dibidang Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

mempunyai peluang diantaranya Madrasah berpredikat Negeri, Selain peningkatan 

mutu tentunya menjadi investasi bagi MAN 2 Kota Bandung). Peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga pendidik yang masih belum mencapai kriteria melalui 

kerjasama dengan Universitas (di bidang pendidik dan tenaga kependidikan bagi 

pendidik dan tenaga yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan 

merupakan kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung, diperlukan biaya  menutupi 
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segala pengeluaran operasional. Dengan kerjasama melalui kampus akan 

menjadikan investasi yang akan datang). Peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

pendidik dalam hal sarana penunjang lain  melalui kerjasama dengan SMA  

(Dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan Labolatorium merupakan 

kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung, diperlukan biaya  menutupi segala 

pengeluaran operasional. Dengan kerjasama melalui SMA akan menjadikan 

investasi yang akan datang) 

Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana 

lengkap melalui kerjasama dengan SMP dan MTs (di bidang sarana dan prasarana 

dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional. 

Diantaranya dengan penyewaan ataupun sifatnya kerjasama  kepada SMP/MTs 

terdekat. Seperti lab fisika, kimia, komputer dan lain sebainya). Penyediaan sarana 

dan prasarana lengkap melalui kerjasama dengan KKM dan MGMP. (Di bidang 

sarana dan prasarana dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala 

pengeluaran operasional, paling tidak memberika manfaat terhadap pengelola dan 

Madrasah Aliyah se-KKM dan se-MGMP). Pemakaian  saran dan prasarana lain 

melalui kerjasama dengan Universitas yang dianggap lengkap (Di bidang Sarana 

dan Prasarana dalam rangka peningkatan mutu tenaga Kependidikan ataupun para 

siswa diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, dalam kerjasama 

dengan kampus terdekat yang dianggap lengkap sarana labolatorumnya). 

Pemakaian  saran dan prasarana lain melalui kerjasama dengan SMA yang dianggap 

lengkap (Di bidang Sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan mutu tenaga 

Kependidikan ataupun para siswa diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran 

operasional, dalam kerjasama dengan SMA yang dianggap lengkap sarana 

labolatorumnya) 

Kebijakan di bidang kurikulum. Peningkatan mutu kurikulum muatan lokal 

melalui kerjasama dengan Kemenag. (Di bidang kurikulum Penggandaan 

buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional). Peningkatan Mutu 

kurikulum bimbingan konseling melalui KKM. (Di bidang kurikulum bimbingan 

konseling di MAN 2 Kota Bandung merupakan sebuah kekuatan yang tentunya 
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menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling 

tidak akan memberi manfaat bagi guru bimbingan konseling, bagi MAN 2 Kota 

Bandung maupun Madrasah Aliyah lainnya). Peningkatan mutu kurikulum melalui 

Universitas dan industri (Di bidang kurikulum Tim Pengembang kurikulum di 

MAN 2 Kota Bandung terdiri dari guru-guru yang ada tentunya merupakan sebuah 

kelemahan, diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional. Dengan 

kerjasama melalui kampus terdekat dan indurtri terdekat akan menjadikan investasi 

yang akan datang). Peningkatan mutu kurikulum muatan lokal melalui kerjasama 

dengan MA yang berbasis Pesantren (Di bidang kurikulum program muatan lokal 

keagamaan menjadi sebuah kelemahan diperlukan biaya  menutupi segala 

pengeluaran operasional. Dengan kerjasama melalui MA yang berbasis 

Kepesantrenan akan menjadikan investasi yang akan datang) 

Kebijakan di bidang Keuangan. Penghematan pembiayaan melalui 

kerjasama dengan Universitas (Di bidang keuangan, Pembiayaan yang mencukupi 

merupakan suatu kekuatan MAN 2 Kota Bandung, Namun dalam penghematan 

pengeluaran diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan kampus). Peningkatan 

sumber pembiayaan melalui kerjasama dengan Kemenag. (Di bidang keuangan, 

Pembiayaan yang mencukupi merupakan suatu kekuatan MAN 2 Kota Bandung, 

Namun dalam penghematan pengeluaran diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan 

Kemenag, selain apa-apa yang telah ditetapkan). Peningkatan sumber pembiayaan 

melalui kerjasama dengan Masyarakat madrasah dan Masyarakat sekitarnya. (di 

bidang keuangan akan menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala 

pengeluaran operasional. Seperti halnya koprasi yang melibatkan masyarakat). 

Penghematan  pembiayaan melalui kerjasama dengan KKM dan MGMP (Di bidang 

keuangan, Pembiayaan yang diperuntukan seperti KKM atau pun MGMP 

permasalahan pembiayaan biasanya terjadi hal ini merupakan suatu kelemahan 

MAN 2 Kota Bandung, maka diperlukan kerjasama yang sifatnya investasi bersama 

KKM dan MKMP) 

Kebijakan di bidang Humas. Peningkatan peran MAN 2 Kota Bandung 

melalui kerjasama dengan SMP/Mts. ( Di bidang Humas menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, seperti halnya Majalah 
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yang diterbitkan dapat memasarkan ke SMP/MTs terdekat, Web site pelayanan 

terpadu dan lain sebagainya). Peningkatan peran MAN 2 Kota Bandung melalui 

kerjasama dengan KKM dan MGMP. (di bidang humas menjadi sumber pemasukan 

untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak akan memberi 

manfaat terhadap Madrasah Aliyah yang se-KKMnya) . Peningkatan peran MAN 2 

Kota Bandung melalui kerjasama dengan Universitas (di bidang humas kerjasama 

dengan instansi merupakan sebuah kelemahan bagi MAN 2 Kota Bandung 

diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional) 

(2) Kebijakan (Policy) MAN  Kota Cimahi 

Kebijakan di bidang kesiswaan. Peningkatan mutu pendidikan murid 

melalui kerjasama dengan lembaga bahasa. (di bidang Kesiswaan dapat dapat 

menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling 

tidak memberi manfaat terhadap para siswa seperti kerjasama dengan lembaga 

bahasa yang berdekatan dengan MAN Kota Cimahi). Peningkatan keterampilan 

murid melalui para alumni (di bidang Kesiswaan dapat mengoptimalkan peran 

alumni dalam keterampilan para siswa yang nantinya dapat menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional). Peningkatan  mutu 

pendidikan murid melalui kerjasama dengan Persib (di bidang Kesiswaan 

diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama dengan 

Persib, bisa menjadi investasi bisa juga menjadi promosi bagi MAN Kota cimahi). 

Peningkatan keterampilan murid melalui kerjasama dengan SMK (di bidang 

kesiswaan diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama 

dengan SMK dengan tujuan peningkatan keterampilan para siswa) 

Kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan mutu 

pedidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama dengn Bank Jabar (di bidang 

pendidik dan tenaga kependididkan  dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional, karena MAN Kota Cimahi mempunyai 

akses dengan Bank Jabar). Peningkatan mutu pedidik dan tenaga kependidikan 

melalui kerjasama Kementrian Agama. (dibidang pendidik dan tenaga 

kependididkan  dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala 

pengeluaran operasional, paling tidak dapat meringankan pendidik dan tenaga 
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kependidikan melalui kerjasama dengan Kemenag dalam hal kuliah dan pelatihan).. 

Peningkatan mutu pedidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama dengn 

Kampus terdekat (Dibidang Pendidik dan Tenaga kependididkan diperlukan 

diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama dengan 

Kampus terdekat, yang tentunya menjadi investasi dimasa yang akan datang). 

Peningkatan mutu pedidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama dengn KKM 

dan MGMP (Dibidang pendidik dan tenaga kependididkan diperlukan diperlukan 

biaya  menutupi segala pengeluaran operasional kerjasama dengan KKM ataupun 

MGMP) 

Kebijakan di bidang sarana dan prasarana. Penyediaan saran dan prasarana 

melalui kerjasama dengan SMP/Mts (Di bidang Sarana dan prasarana  dapat dapat 

menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional). 

Penyediaan saran dan prasarana melalui kerjasama dengan Madrasah Aliyah se-

KKM (di bidang Sarana dan prasarana  dapat dapat menjadi sumber pemasukan 

untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak menjadi manfaat bagi 

Madrasah Aliyah yang se-KKM). Pemakaian  saran dan prasarana lain melalui 

kerjasama dengan Kampus yang dianggap lengkap (Di bidang Sarana dan prasarana  

diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional, dengan kerjasama 

dengan kampus yang dianggap lengkap dalam hal sarana dan prasarananya). 

Pemakaian  saran dan prasarana lain melalui kerjasama dengan Kampus yang 

dianggap lengkap Di bidang Sarana dan prasarana  diperlukan biaya  menutupi 

segala pengeluaran operasional, dengan kerjasama dengan SMA terdekat) 

Kebijakan di bidang kurikulum. Peningkatan mutu kurikulum muatan lokal 

melalui kerjasama dengan Kemenag. (di bidang kurikulum dapat dapat menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, karena 

keagaaman merupakan sebuah kekuatan di MAN Cimahi). Peningkatan mutu 

kurikulum muatan lokal melalui kerjasama dengan MGMP. (di bidang kurikulum 

dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran 

operasional, paling tidak dapat memberi manfaat terhadap MGMP). Peningkatan 

mutu kurikulum melalui kerjasama dengan Bank Jabar. (di bidang kurikulum 

diperlukan diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional dengan 
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bekerjasama dengan BJB menjadi investasi jangka pendek yang kemudian menjadi 

sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional). Peningkatan 

mutu kurikulum kegiatan riset melalui kerjasama dengan MGMP. (di bidang 

kurikulum diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran operasional karena 

kegiatan riset paling tidak dapat memberi manfaat terhadap MGMP) 

Kebijakan di bidang keuangan. Peningkatan sumber keuangan melalui 

kerjasama dengan memanfaatan dana CSR Bank Jabar. (di bidang keuangan dapat 

dapat menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, 

dengan pemanfaatan dana CSR). Peningkatan sumber keuangan melalui kerjasama 

dengan Persib (di bidang keuangan dapat dapat menjadi sumber pemasukan untuk 

menutupi segala pengeluaran operasional). Peningkatan sumber keuangan melalui 

kerjasama dengan Bank Jabar (di bidang keuangan diperlukan biaya  menutupi 

segala pengeluaran operasional dengan bekerjasama dengan BJB menjadi investasi 

jangka pendek yang kemudian menjadi sumber pemasukan untuk menutupi segala 

pengeluaran operasional). Peningkatan sumber keuangan melalui kerjasama dengan 

masyarakat sekitarnya.   (di bidang keuangan diperlukan diperlukan biaya  

menutupi segala pengeluaran operasional dengan bekerjasama dengan masyarakat 

sekitar ) 

Kebijakan di bidang humas. Peningkatan peran MAN  Kota Cimahi melalui 

kerjasama dengan SMP/Mts. (di bidang humas dapat dapat menjadi sumber 

pemasukan untuk menutupi segala pengeluaran operasional, dengan 

mengembangkan kerjasama dengan SMP dan MTs). Pengembangan web madrasah 

MAN Kota Cimahi melalui kerjasama dengan dinas pendidikan. (di bidang humas 

dengan mengembangkan Web Madrasah dapat dapat menjadi sumber pemasukan 

untuk menutupi segala pengeluaran operasional, paling tidak mendapat manfaat 

bagi MAN Kota Cimahi). Peningkatan peran MAN  Kota Cimahi melalui kerjasama 

dengan Kampus (di bidang humas diperlukan biaya  menutupi segala pengeluaran 

operasional dengan kerjasama dengan kampus, yang menjadi investasi dimasa yang 

akan datang). Peningkatan peran MAN  Kota Cimahi melalui kerjasama dengan 

Madrasah Aliyah se-KKM (di bidang humas diperlukan biaya kehumasan menutupi 
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segala pengeluaran operasional dengan kerjasama dengan Madrasah Aliyah se-

KKM) 

2. Pelaksanaan Strategi (Strategy Implementation)  

Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan yang 

diturunkan ke dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan 

prosedur.  Pada level korporasi. Bidang kesiswaan. Kementerian Agama 

meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah 

dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Jambore OSIS 

Madrasah Nasional. Melalui dua event tersebut Kementerian Agama ingin 

menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk 

berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia seutuhnya.  

Bidang Kurikulum. Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu 

madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan 

mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar  seleksi  masuk  jenjang  

pendidikan berikutnya, (3) penentuan  kelulusan peserta didik dari program 

dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada 

satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 

77/2008). Kementerian Agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas 

dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang 

ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru.  

Bidang Sarana dan Prasarana. Dalam rangka meningkatkan akses 

pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain 

pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran Bantuan Siswa 

Miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan Ruang 

Kelas Baru (RKB), dan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) 

Bidang Humas, dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama 

masyakarat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui 

pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah 

mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah 
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Pada level bisnis Kanwil Kemenag Prov Jawa Barat mempunyai tugas 

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi 

berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 4 PMA No. 13 Tahun 2012) . Fungsi Kanwil Kemenag Prov. 

Jawa Barat : 

a) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 
provinsi; 

b) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; 
c) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 

pendidikan agama dan keagamaan; 
d) Pembinaan kerukunan umat beragama; 
e) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 

informasi; 
f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 

program; dan 
g) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di 
provinsi.  

Selain membawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga membawahi 626 unit 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang melaksanakan hampir seluruh tugas 

dan fungsi Kementerian Agama di tingkat Kecamatan serta Madrasah Negeri dan 

Swasta yang terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) : 91 Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta (MIS) : 3.856 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) :159 

Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) : 2.723 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) : 

77 Madrasah Aliyah Swasta (MAS) : 1.075 

Tupoksi Kepala Madrasah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah. Kepala 

Madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, memimpin, dan 

mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada 

Madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Kompetensi Kepala Madrasah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor   13 Tahun 2007 Tanggal  17 April 2007  Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah didalam Lampiran B tentang Kompetensi. 
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Tabel 4. 41 Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 

NO. 
DIMENSI 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

1 Kepribadian 1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya 
dan tradisi akhalak mulia, dan menjadi 
teladan akhlak mulia bagi komunitas di 
sekolah/madrasah. 

1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai 
pemimpin. 

1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam 
pengembangan diri sebagai kepala 
sekolah/madrasah. 

1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi. 

1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi 
masalah dalam pekerjaan sebagai kepala 
sekolah/madrasah. 

1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 
pemimpin pendidikan. 

2 Manajerial 2.1 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah 
untuk berbagai tingkatan perencanaan. 

2.2 Mengembangkan organisasi 
sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. 

2.3 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya 
sekolah/madrasah secara optimal. 

2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan 
sekolah/madrasah menuju organisasi 
pembelajar yang efektif. 

2.5 Menciptakan budaya dan iklim 
sekolah/madrasah yang kondusif dan 
inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara 
optimal. 

2.7 Mengelola sarana dan prasarana 
sekolah/madrasah dalam rangka 
pendayagunaan secara optimal. 

2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan 
masyarakat dalam rangka pencarian 
dukungan ide, sumber belajar, dan 
pembiayaan sekolah/madrasah. 

2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka 
penerimaa peserta didik baru, dan 
penempatan dan pengembangan kapasitas 
peserta didik. 

2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah 
dan tujuan pendidikan nasional. 

2.11 Mengelola keuangan sekolah/madrasah 
sesuai dengan prinsip pengelolaan yang 
akuntabel, transparan, dan efisien. 
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NO. 
DIMENSI 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah 
dalam mendukung pencapaian tujuan 
sekolah/madrasah. 

2.13 Mengelola unit layanan khusus 
sekolah/madrasah dalam mendukung 
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta 
didik di sekolah/madrasah. 

2.14 Mengelola sistem informasi 
sekolah/madrasah dalam mendukung 
penyusunan program dan pengambilan 
keputusan. 

2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi bagi peningkatan pembelajaran 
dan manajemen sekolah/madrasah. 

2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan program kegiatan 
sekolah/madrasah dengan prosedur yang 
tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 

3 Kewirausahaan 3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi 
pengembangan sekolah/madrasah. 

3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 
sekolah/madrasah sebagai organisasi 
pembelajar yang efektif. 

3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses 
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai pemimpin 
sekolah/madrasah. 

3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi 
terbaik dalam menghadapi kendala yang 
dihadapi sekolah/madrasah. 

3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam 
mengelola kegiatan produksi/jasa 
sekolah/madrasah sebagai sumber belajar 
peserta didik. 

4 Supervisi 4.1 Merencanakan program supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan profesionalisme 
guru. 

4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap 
guru dengan menggunakan pendekatan dan 
teknik supervisi yang tepat. 

4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik 
terhadap guru dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 

5 Sosial 5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk 
kepentingan sekolah/madrasah. 

5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang 
atau kelompok lain. 
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a. Program (Programs) 

1) Program Bidang Kesiswaan 

Tugas pokok wakamad kesiswaan dalam lampiran Permendiknas Nomor  

35 Tahun 2010  : (1) Mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan 

kapasitasnya secara optimal sesuai minat dan bakat masing‐masing, (2) Mengelola 

layanan‐layanan khusus Sekolah/Madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di Sekolah/Madrasah, (3) Melaksanakan 

bimbingan kegiatan kesiswaan, Menegakkan disiplin dan tata tertib siswa. Adapun 

program wakamad bidang kesiswaan di MAN 2 Kota Bandung sebagai berikut: 

Tabel 4. 42 Program Kesiswaan MAN 2 Bandung 

Wakamad Program MAN 2 Bandung 
Kesiswaan P1) Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler melalui pemenuhan 

pembina dan pembina latih untuk masing-masing ekstrakurikuler.  
 P2) Memberikan layanan khusus bagi peserta didik berprestasi 

dalam bidang olahraga dan seni (cabang olahraga dan seni yang 
terdapat dalam AKSIOMA).  

 P3) Menegakan tata tertib peserta didik, melalui keteladanan, reward 
dan punishment. Mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai 
lomba olahraga dan seni, baik pada tingkat kota ataupun provinsi. 
Mengadakan pekan olah raga dan pentas seni pada setiap 
pertengahan atau akhir semester. Mengadakan pengenalan 
pendidikan pramuka bagi seluruh peserta didik baru. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler. 

Di dalam program kedua (P2) meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari 

peserta didik berprestasi dan madrasah memanfaatkan melalui peluang 

(opportunities) yang terdiri Aksioma. Di dalam program ketiga (P3) meningkatkan 

kekuatan (strengths) yang terdiri dari peserta didik berprestasi dan madrasah 

memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang terdiri Aksioma. 

Ada beberapa survey yang dilakukan oleh Wakamad kesiswaan yang 

datanya di berikan kepada peneliti diantaranya. 
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Tabel 4. 43 Tujuan Ekstrakurikuler 

Tujuan Ekstrakulekuler menurut para siswa Prosentase 
Prestasi 29% 
Wirausaha 14% 
Keagamaan 20% 
Perpaduan 37% 

Tabel  diatas adalah harapan para siswa dalam arah orientasi ekstrakurikuler 

di MAN 2 Kota Bandung. Jumlah ekstrakurikuler di MAN 2 Kota Bandung 

berjumlah 17. Yang tentunya merupakan fasilitas Madrasah dalam penyaluran 

bakat minat Murid. Terdapat penumpukan jumlah siswa dalam sebuah eskul, dan 

juga terdapat kekosongan jumlah murid dalam sebuah eskul. Maka wakamad 

Kesiswaan juga membuat survey sebagai berikut 

Tabel 4. 44 Respon Ekstrakurikuler 

Eskul yang kurang peminat Prosentase 
Ganti 33% 
Biarkan 14% 
Merger 13% 
Peran Sekolah 40% 

Dari tabel diatas terdapat 40 % peran sekolah. Kegiatan eskul dilaksanakan 

kebanyakan hari sabtu, dimana hari sabtu bagi PNS merupakan hari libur yang 

berdampak bahwa persepsi murid terhadap pendidik dan tenaga pendidik di MAN 

2 Kota Bandung kurang perhatian. 

Tabel 4. 45  Program Kesiswaan MAN Cimahi 

Wakamad Program MAN Cimahi 
Kesiswaan P1) Optimalisali MGMP lebih ke arah sukses UN 

P2) Bedah Kisi-kisi UN di tingkat Madrasah dan MK2MA 
P3) Bimbingan belajar intensif bagi siswa XI 
P4) Peningkatan bimbingan peserta tim OSN, KSM, Aksioma dan 
keagamaan beserta guru pembimbingnya. 
P5) Berpartisifasi dalam setiap perlombaan yang melibatkan siswa. 
P6) Mengadakan pelatihan atau workshop sukses olimpiade MIPA 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari kegiatan MGMP dan 

madrasah memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang terdiri sukses Ujian 

Nasional. Di dalam program kedua (P2) meningkatkan kekuatan (strengths) yang 
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terdiri dari peserta didik dan Madrasah memanfaatkan melalui peluang 

(opportunities) yang terdiri MK2MA. Di dalam program ketiga (P3) meningkatkan 

kekuatan (strengths) yang terdiri dari peserta didik. Di dalam program keempat (P4) 

Madrasah  meningkatkan atau mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri 

dari peserta didik dan guru pembimbingnya dan madrasah memanfaatkan melalui 

peluang (opportunities) yang terdiri OSN, KSM, Aksioma dan keagamaan. Di 

dalam program kelima (P5) Madrasah  meningkatkan atau mengembangkan 

kekuatan  (strengths), yang terdiri dari peserta didik. Di dalam program keenam 

(P6) Madrasah  meningkatkan atau mengembangkan kekuatan  (strengths), yang 

terdiri dari Peserta didik dan Madrasah memanfaatkan melalui peluang 

(opportunities) yang terdiri sukses olimpiade MIPA. 

Tabel 4. 46 Tupoksi Bidang Kesiswaan  

Bidang 
Kesiswa

an 

Tupoksi Lampiran Permendiknas Nomor  
35 Tahun 2010 

MAN 2 
Bandun
g 

MAN 
Cimahi 

Mengelola peserta didik dalam rangka 
pengembangan kapasitasnya secara optimal 
sesuai minat dan bakat masing‐masing. 

√  

Mengelola layanan‐layanan khusus 
Sekolah/Madrasah dalam mendukung 
kegiatan pembelajaran dan kegiatan 
peserta didik di Sekolah/Madrasah. 

√  

Melaksanakan bimbingan kegiatan 
kesiswaan. 

√ √ 

Menegakkan disiplin dan tata tertib siswa. √  

 
2) Program Bidang Sarana dan Prasarana 

Tugas pokok wakamad sarana dan prasarana menurut lampiran 

Permendiknas Nomor  35 Tahun 2010: (1) Mengelola dan mendayagunakan sarana 

dan prasarana sekolah/madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran.              

(2)  Mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan 
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kesehatan. (3) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

Tabel 4. 47 Program Bidang Sarana dan Prasarana MAN 2 Bandung 

Wakamad Program MAN 2 Bandung 
Bidang Sarana 
dan Prasarana. 

P1) Penataan ruang tata usaha, kepala madrasah, komite madrasah, 
ekstrakurikuler, UKS dan ruang guru, dan taman madrasah. 
Pembangunan ruang serba guna dan olah raga tahap 2.  

 P2) Pengadaan alat bantu pembelajaran (buku pelajaran dan 
penujang, alat-alat olah raga dan seni).   

 P3) Perbaikan ruang belajar (kelas, laboratorium komputer, kimia, 
dan ruang perpustakaan). 

 P4) Penataan ulang pemasangan media pembelajaran (in-focus) di 
setiap kelas. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

Mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari sarana yang ada. Di dalam 

program kedua (P2) Mengembangkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari alat 

bantu pembelajaran. Di dalam program ketiga (P3) meningkatkan kekuatan 

(strengths) yang terdiri dari sarana yang ada. Di dalam program keempat (P4) 

meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari sarana yang ada. 

Tabel 4. 48 Program Bidang Sarana dan Prasarana MAN Cimahi 

Wakamad Program MAN Cimahi 
Bidang Sarana 
dan Prasarana. 

P1) Mengajukan proposal bantuan pengadaan ruang kelas baru, 
perpustakaan dan labolatorium 
P2) Memanfaatkan lingkungan sekitar madrasah sebagai 
labolatorium penunjang pembelajaran. 
P3) Mengembangkan bantuan pengembangan tempat ibadah. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari sarana yang ada.  dan 

madrasah memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang terdiri para donatur 

atau sponsor. Di dalam program kedua (P2) Meningkatkan kekuatan (strengths) 

yang terdiri dari sarana yang ada. Di dalam program ketiga (P3) meningkatkan 

kekuatan (strengths) yang terdiri dari sarana yang ada. Di dalam program keempat 

(P4) meningkatkan kekuatan (Strengths) yang terdiri dari sarana yang ada dan 

madrasah memanfaatkan melalui peluang (Opportunities) yang terdiri para donatur 

atau sponsor. 
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Tabel 4. 49 Tupoksi Bidang Sarana dan Prasarana 

Bidang 
Sarana 
dan 
Prasaran
a 

Tupoksi Lampiran Permendiknas Nomor  35 
Tahun 2010 

MAN 2 
Bandung 

MAN 
Cimahi 

Mengelola dan mendayagunakan sarana dan 
prasarana sekolah/madrasah secara optimal 
untuk kepentingan pembelajaran. 

√ √ 

Mengelola lingkungan sekolah yang 
menjamin keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan. 

  

Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah 
dalam mendukung penyusunan program dan 
pengambilan keputusan. 

  

 
3) Program Bidang Kurikulum 

Tugas Pokok Wakamad Bidang Kurikulum menurut Lampiran 

Permendiknas Nomor  35 Tahun 2010 : (1) Mengelola dan mendayagunakan 

pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal, (2) Memanfaatkan teknologi 

secara efektif dalam kegiatan pembelajaran, (3) Menyusun program supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme  guru, (4) Melaksanakan 

supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat, (5) Menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

Adapun program yang telah dibuat oleh MAN 2 Bandung bidang 

kurikulum sebagai berikut: 

Tabel 4. 50 Program Kurikulum MAN 2 Bandung 

Wakamad Program MAN 2 Bandung 

Kurikulum  P1) Memberikan layanan khusus bagi peserta didik berprestasi atau 
memiliki minat yang kuat dalam bidang sains, matematika, ilmu-
ilmu sosial, bahasa, dan keagamaan (mapel yang terdapat dalam 
KSM dan AKSIOMA). 
P2) Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran yang mengedepankan 
nilai-nilai ajaran agama Islam. Mengikutsertakan peserta didik 
dalam berbagai lomba mapel KSM dan AKSIOMA. 
P3) Menyusun kalendar akademik sebagai acuan bagi seluruh 
pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik berkenaan dengan 
kegiatan belajar, ulangan harian, UTS, UAS, UAM, dan UN. 
Peningkatan mutu pembelajaran melalui workshop dan 
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mengoptimalkan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran 
(MGMP). 
P4) Memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang akan 
menghadapi Ujian Nasional. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari peserta didik yang 

berprestasi dan madrasah memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang 

terdiri dari KSM dan AKSIOMA. Di dalam program kedua (P2) meningkatkan 

kekuatan (strengths) yang terdiri dari peserta didik dan madrasah memanfaatkan 

melalui peluang (opportunities) yang terdiri dari KSM dan AKSIOMA. Di dalam 

program ketiga (P3) meningkatkan kekuatan (strengths), yang terdiri dari seluruh 

pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. dan madrasah memanfaatkan 

melalui peluang (opportunities) yang terdiri kegiatan musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP). Di dalam program keempat (P4) meningkatkan kekuatan 

(strengths), yang terdiri dari peserta didik. dan madrasah memanfaatkan melalui 

peluang (opportunities) yang terdiri ujian nasional. 

Dalam sebuah wawancara menyebutkan bahwa Kebijakan MAN 2 Kota 

Bandung kerjasama dengan GO (Ganesha Operation), untuk menghadapi UN dan 

menghadiri perlombaan diataranya KSM dan Aksioma42 . 

Maka dalam penyataan program maka MAN 2 Bandung menggunakan 

strategi SO atau strategi Competition. 

Tabel 4. 51 Program Kurikulum MAN Cimahi 

Wakamad Program MAN Cimahi 

Kurikulum  P1) Mengoptimalkan kelengkapan administrasi tenaga pendidik dan 
kependidikan dalam melaksanakan program kerja dan tugas pokok 
serta fungsinya. 

 P2) Mempertahankan, memfasilitasi dan mengupayakan tenaga 
pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik 

 P3) Mengajukan bimbingan akreditasi kepada dinas. 

 P4) Melakukan evaluasi Kurikulum secara rutin dan terpogram 
kemudian ditindaklanjuti 

                                                             

42 Kokom Komariah (Wakil Bidang Kurikulum MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 22 
Nopember 2014. 
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 P5) Membentuk tim pengembang kurikulum dan tim pelaksana 
dialog 4 bahasa serta mengkonsultasikan pelaksanaannya dengan 
lembaga atau pihak memiliki kompetensi di bidang pendidikan. 

 P6) Mendorong penyelenggaraan pendidikan agar ikut aktif dan 
berperan serta dalam pengembangan kurikulum 

 P7) Melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara 
pendidikan bertaraf internasional dalam pengembangan kurikulum 
berbasis wawasan global. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan kekuatan  

(strengths), yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan. Di dalam program 

kedua (P2) meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari mengupayakan 

tenaga pendidik dan kependidikan. Di dalam program ketiga (P3) meningkatkan 

kekuatan (strengths), yang terdiri dari akreditasi. dan madrasah memanfaatkan 

melalui peluang (opportunities) yang terdiri kerjasama dengan Dinas Pendidikan 

Kota Cimahi. Di dalam program keempat (P4) meningkatkan kekuatan (strengths), 

yang terdiri dari evaluasi kurikulum secara rutin dan terpogram. Di dalam program 

kelima (P5) meminimalkan kelemahan (weaknesses) yang terdiri dari tim 

pengembang kurikulum dan tim pelaksana dialog 4 bahasa dan Madrasah 

memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang terdiri lembaga atau pihak 

memiliki kompetensi di bidang pendidikan. Di dalam program keenam (P6) 

madrasah  meningkatkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari penyelenggara 

pendidikan. Di dalam program ketujuh (P7) meningkatkan kekuatan  (strengths), 

yang terdiri dari pengembang kurikulum dan dan madrasah memanfaatkan melalui 

peluang (opportunities) yang terdiri melakukan kerjasama dengan lembaga 

penyelenggara pendidikan bertaraf internasional. 

Maka dalam penyataan program maka MAN  Cimahi menggunakan strategi 

SO atau strategi Competition dan WO dalam pernyataan program yang keempat 

(P4) 

Tabel 4. 52 Tupoksi Bidang Kurikulum 

Bidang 
Kurikulum 

Tupoksi Lampiran Permendiknas Nomor  
35 Tahun 2010 

MAN 2 
Bandun
g 

MAN 
Cimahi 

Mengelola dan mendayagunakan pendidik 
dan tenaga kependidikan secara optimal. 

 √ 
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Memanfaatkan teknologi secara efektif 
dalam kegiatan pembelajaran. 

  

 Menyusun program supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan 
profesionalisme  guru. 

  

Melaksanakan supervisi akademik terhadap 
guru dengan menggunakan pendekatan dan 
teknik supervisi yang tepat. 

  

Menilai dan menindaklanjuti kegiatan 
supervisi akademik dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru. 

  

 
4) Program Bidang Humas 

 Tugas pokok wakamad Hubungan Masyarakat Permendiknas Nomor  35 

Tahun 2010 : (1) Membangun jejaring kerjasama dengan pihak luar, (2) Mengelola 

hubungan sekolah/madrasah. dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka 

mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah, 

(3) Mempublikasikan kebijakan, program sekolah dan prestasi sekolah pada pihak 

di luar sekolah. 

Tabel 4. 53 Program Humas MAN 2 Bandung 

Wakamad Program MAN 2 Bandung 
Humas P1) Mengadakan pertemuan rutin dengan pengurus komite 

madrasah untuk membahas isu-isu penting berkenaan dengan 
pengelolaan pendidikan di madrasah. Mengadakan pertemuan rutin 
dengan orang tua baik pada awal tahun pelajaran bagi kelas X atau 
pertemuan insidental yang sangat diperlukan untuk dikomunikasikan 
dengan para orang tua.  

 P2) Mengadakan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi baik 
negeri atau swasta guna mencari informasi dan menjalin kerjasama 
untuk studi lanjut bagi peserta didik kelas XII.  

 P3) Mengadakan perjanjian kerja sama dengaan berbagai instasi 
dalam kerangka peningkatan mutu madrasah. 

 
Di dalam program pertama atau (P1) Madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari pengelolaan pendidikan. 

Di dalam program kedua (P2) meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari 

peserta didik dan madrasah memanfaatkan melalui peluang (opportunities) yang 

terdiri beberapa perguruan tinggi baik negeri atau swasta . Di dalam program ketiga 



119 
 

 
 

(P3) meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari sarana yang ada. Di dalam 

program keempat (P4) meningkatkan kekuatan (strengths) yang terdiri dari 

pengelolaan pendidikan dan Madrasah Memanfaatkan Melalui peluang 

(opportunities) yang terdiri berbagai instansi. 

Tabel 4. 54 Program Humas MAN Kota Cimahi 

Wakamad Program 
Humas Meningkatkan kerjasama antar warga madrasah dengan warga 

sekitar.  
 

Di dalam program pertama atau (P1) madrasah  meningkatkan atau 

mengembangkan kekuatan  (strengths), yang terdiri dari pengelolaan pendidikan 

dan madrasah memanfaatkan melalui peluang (Opportunities) yang terdiri warga 

sekitar. 

Tabel 4. 55 Tupoksi Bidang Humas 

Bidang 
Humas 

Tupoksi Lampiran Permendiknas Nomor  35 
Tahun 2010 

MAN 2 
Bandung 

MAN 
Cimahi 

Membangun jejaring kerjasama dengan pihak 
luar. 

√ √ 

Mengelola hubungan sekolah/madrasah 
dengan pihak lain di luar sekolah dalam 
rangka mendapatkan dukungan ide, sumber 
belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah. 

√  

Mempublikasikan kebijakan, program sekolah 
dan prestasi sekolah pada pihak di luar 
sekolah. 

√  

 
b. Anggaran  (Budgets). 

 Pada level korporasi atau Kementrian Agama RI anggaran pendidikan 

dengan dasar hukum UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU no. 1 

tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. UU no. 14 tahun 2015 tentang APBN 

ta 2016. Yang ditujukan kepada Ditjen Pendidikan Islam Dengan nilai pagu  

Rp.44.511.655.452.000 (empat puluh empat triliun lima ratus sebelas miliar enam 

ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) 
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MAN 2 kota bandung 
 

MAN Kota cimahi 
 

Pegawai 8.139.403.000 
Barang 1.514.999.000 
Modal 547.160.000 
Bantuan Sosial 250.000.000 
Pagu/ Target 10.451.562.000 
 

Pegawai 2.881.585.000  
Barang 739.358.000 
Modal 607.280.000 
Bantuan Sosial 115.000.000 
Pagu/Target Pendapatan 4.343.223.000 
 

Sumber: Kementrian Keuangan Repuplik Indonesia 

Adapun di level madrasah selain dari Dipa terdapat juga dari Bantuan 

walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan Masyarakat 

c. Prosedur (Procedures). 

Setelah program dan pembagian kerja serta anggaran dibuat. Maka 

dilanjutkan dengan membuat prosedur atau SOP (Standard Operating Prosedures). 

Dalam banyak kasus, pembuatan prosedur ini tidaklah selalu dibuat setelah program 

kerja dan anggaran diselesaikan, karena prosedur sebelumnya bisa saja sudah ada. 

Prosedur ini adalah urutan-urutan aktivitas yang harus diselesaikan untuk 

menyelesaikan sebuah bagian pekerjaan dalam program. Dengan adanya prosedur, 

maka dapat menjamin sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

SOP di lingkungan kementrian agama diatur dalam keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia nomor 168 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan 

standar operasional prosedur di lingkungan kementerian agama. Standar 

operasional prosedur pada bidang pendidikan madrasah Seksi Kurikulum : 

SOP pengesahan dokumen kurikulum, SOP pendataan siswa calon peserta ujian, SOP 

usulan calon peserta ujian yang belum terinput, SOP layanan bidang pendidikan madrasah 

seksi kurikulum dan evaluasi, SOP penggantian blako Surat Hasil Akhir Madrasah 

Berstandar Nasional (SHUAMBN), SOP penggantian blanko ijazah madrasah, SOP 

standar pelayanan seksi kurikulum dan evaluasi, SOP standar pelayanan pengesahan ktsp 

dokumen 1 madrasah aliyah 

Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, SOP Pelayanan Sertifikasi Guru, 

SOP Pelayanan Pemberian Kesra Guru, SOP Pelaksanaan Pencairan Kesra Guru, SOP 

NRG dan INPASSING, SOP Layanan Mutu Guru, SOP Layanan Izin Penelitian dan 

Observasi Mahasiswa. 
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Seksi Kelembagaan dan Informasi Madrasah: Standar Pelayanan, Standar 

Operasional Prosedur Seksi Kesiswaan: SOP Bantuan Operasional Pendidikan , SOP 

Layanan Beasiswa, SOP Layanan BOS, SOP Program Indonesia Pinter, SOP Layanan 

Mutasi. Seksi Sarana Dan Prasarana, Standar Pelayanan, Standar Operasional 

Prosedur 

Di tingkat madrasah secara umum terdapat dua: pertama, bagi Murid 

terdapat dalam Tata tertib. Tata tertib yang terdiri dari harian, UTS, UAS, UN dan 

kegiatan lain. Dalam pembuatan tata tertib ada yang dibuat oleh madrasah dan ada 

juga yang dibuat oleh tingkat Provinsi atau Nasional.  Kedua bagi guru terdapat 

didalam Kode etik Guru. Berikut ini temuan peneliti di dalam Tata tertib, Kode Etik 

Guru: Kehadiran paling lambat 10 menit sebelum pelaksananaan KBM agar 

sudah hadir dimadrasah, kemudian menandatangani daftar hadir. Bagi guru yang 

mengajar jam pertama sebelum melaksanakan KBM kelasnya masing-masing 

diwajibkan mengadakan Tadarus dan membaca do’a selanjutnya. Pergantian jam 

sesuai jadwal yang ditentukan dan waktu istirahat boleh digunakan KBM atau 

evaluasi. Siswa pada jam Terakhir hanya boleh keluar kelas sesuai kebutuhan  

Kode etik guru. Para guru agar menggunakan pakaian yang rapih dan sopan, 

tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans, sepatu sandal. Bersikap dan 

bicara sebagai panutan. Bersikap penuh pengabdian dan kesadaran untuk 

melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, bila ada hal yang belum jelas 

tentang kebijakan Madrasah agar berkonsultasi dengan pimpinan. Turut 

memelihara citra dan wibawa madrasah didalam dan diluar madrasah. Memahami 

tata tertib siswa 

Kesiapan Guru. Memahami program kurikulum dan kalender pendidikan 

serta program kerja madrasah dan jadwal KBM. Menyiapkan administrasi guru 

seperti program semester dan tahunan. Satuan pelajaran, absensi tatap muka, buku 

nilai pelaksanaan evaluasi, analisis kegiatan perbaikan dan pengayaan, tugas siswa 

perorangan dan kelompok. 
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Di dalam pelaksanaan prosedur diperlukan komunikasi yang baik dari tiap 

wakamad. Dalam sebuah wawancara43. Setiap hari senin diadakan rapat, wakamad 

humas, kurikulum, sarana dan prasarana, TU, dan kesiswaan, mencari persoalan 

dan solusi. Terkadang masalah muncul dari yang bukan tugas pokoknya. 

3. Evaluasi dan Pengendalian(Evaluation and Control)  

Pengendalian tingkat korporasi (Kemenag RI), pengendalian difokuskan 

pada menjaga keseimbangan diatara aktifitas yang berbeda dalam perusahaan 

sebagai satu kesatuan. Dalam kegiatan Evaluasi strategis, berdasarkan Instruksi 

Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kementrian/Lembaga 

menyusun Laporan Kinerja sebagai laporan Kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban Kinerja Kantor wilayah masing-masing. Mengacu pada 

struktur UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 56 Pedoman Penilain Kinerja Instansi Pemerintah 

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kinerja 
√ √ √ √ √ √ Kinerja 

Prima 
 

 √ √ √ √ √ Kebingungan 
√  √ √ √ √ Frustasi 
√ √  √ √ √ Tidak 

Terarah 
√ √ √  √ √ Tidak Efektif 
√ √ √ √  √ Salah 

Langkah 
√ √ √ √ √  Tidak 

Efisien 
 

Pengendalian tingkat bisnis (Kemenag Kanwil) dikenal dengan laporan 

kinerja (LAKIP). Berikut ini laporan Kanwil Jawabarat tahun 2015 sebagai berikut: 

                                                             
43  Asep Encu(Kepala  MAN 2), Wawancara: Kota Bandung, 6  Feb 2017. 
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Tabel 4. 57 Laporan Kinerja Kemenag Provinsi Jawabarat 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Diambil dari Misi 
yang ke 6 yaitu 

Meningkatkan akses 
dan kualitas 
pendidikan umum 
berciri agama, 
pendidikan agama 
pada satuan 
pendidikan umum, dan 
pendidikan 
keagamaan. 

Jumlah dokumen 
peningkatan Pendidikan 
Agama Islam yang 
Bermutu 

1 Dokumen 1 Dokumen 

 Jumlah Penyelenggaraan 
PPS Program 
Wajardikdas 
pada 

Pontren 

3 Dokumen 3 Dokumen 

 Jumlah santri Miskin 
Penerima Beasiswa 

2014 santri 2812 santri 

 Jumlah santri yang 
mengikuti seleksi PBSB 

305 santri 1052 santri 

 Jumlah santri yang 
mengikuti pesantren 
terpadu untuk anak 
harapan 

2250 santri/bln 9000 
santri/bln 

 Jumlah santri Ula 
penerima BOS 

1924 santri/bln 610 
santri/bln 

 Jumlah santri Wustha 
penerima BOS 

16500 
santri/bln 

8027 santri/ 
bln 

 Jumlah santri Ulya 
penerima BOS 

995 santri/bln 0 Santri 

 Jumlah Penyelenggaraan 
Mufakat/MTQ/MQK/Ke
mah Santri/Pospenas 

20 santri 20 santri 

 Jumlah Lembaga 
Pendidikan Keagamaan 
Islam bermutu yang 
Terbina 

1 Lembaga 1 Lembaga 

 Jumlah dokumen 
peningkatan kualitas 
pendidikan keagamaan 

2 Dokumen 2 Dokumen 

 Jumlah penyelenggaraan 
pendidikan life skill dan 
short course pada 
pendidikan non formal 

5 Dokumen 5 Dokumen 
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 Jumlah madrasah yang 
Terakreditasi 

232 madrasah 500 

madrasah 

 Jumlah Siswa madrasah 
yang berdaya saing 

220 siswa 220 siswa 

 Jumlah Sarana 
Pendidikan 
Madrasah 

25 unit 25 unit 

 Jumlah pengendalian 
program/Kegiatan dan 
layanan manajemen 
Pendidikan Madrasah dan 
RA/BA 

14 Dokumen 14 

Dokumen 

 Jumlah RA/BA yang 
mendapatkan bantuan 
biaya operasional 

1 Madrasah 1 Madrasah 

 Jumlah 
Penyelenggaraan 
Implementasi 
Kurikulum 
2013 pada 
Madrasah/RA/BA 

6 Dokumen 6 Dokumen 

 Jumlah Siswa MI 
penerima 
BOS 

632.332 
persiswa/tahun 

1.264.664 
persiswa/tah
un 

 Jumlah Siswa MTs 
penerima BOS 

534.907 
persiswa 
pertahun 

1.069.814 
persiswa/tah
un 

 Jumlah Siswa MA 
penerima BOS 

120.101 
persiswa 
pertahun 

240.202 
persiswa 
pertahun 

 Jumlah penyelenggaraan 
layanan manajemen dan 
administrasi BOS dan 
BSM madrasah 

2 Dokumen 2 Dokumen 

 Jumlah Pelayanan 
Manajemen Program 
Pendidikan Islam 

1 Dokumen 1 Dokumen 

 Jumlah Penguatan Data 
dan Sistem Informasi 
Pendidikan Islam 

3 Dokumen 3 Dokumen 

 Jumlah lembaga Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan Agama 
Kristen Yang Terbina 

150 lembaga 150 lembaga 

 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Kristen penerima 
Tunjangan Profesi 

51 orang/bulan 46 

orang/bulan 
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 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Kristen penerima 
Tunjangan Fungsional 

20 orang/ bulan 0 orang/ 

bulan 

 Jumlah dokumen layanan 
pendidikan Agama 
Katolik 

1 Dokumen 1 Dokumen 

 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Katolik Penerima 
Tunjangan Profesi 

42 orang / 

bulan 

38 orang / 

bulan 

 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Katolik Penerima 
Tunjangan Fungsional 

10 Orang/ 

bulan 

10 Orang/ 

bulan 

 Jumlah tenaga pendidik 
dan kependidikan agama 
Hindu yang berkualitas 

50 Orang 50 Orang 

 Jumlah peserta didik 
agama Hindu yang 
terbina 

90 orang 90 orang 

 Jumlah pemberdayaan 
dan pembinaan lembaga 
pendidikan agama dan 
keagamaan hindu 

2 kegiatan 2 kegiatan 

 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Hindu Penerima 
Tunjangan Profesi 

2 orang/bulan 12 

orang/bulan 

 Jumlah tenaga pendidik 
dan kependidikan agama 
Buddha yang terbina 

290 orang 290 orang 

 Jumlah Guru PA Non 
PNS 
Buddha yang menerima 
tunjangan profesi 

16 orang/bulan 56 

orang/bulan 

 Jumlah pendidik Agama 
Buddha yang bermutu 

40 orang 80 orang 

 Jumlah Guru PA Buddha 
Penerima Insentif 

142 

orang/bulan 

142 

orang/bulan 

Sumber: Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawabarat Tahun 2016 

Pengendalian tingkat bisnis fungsional atau tingkat madrasah.  Di dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  35 Tahun 2010 adalah penilaian 

dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier 

kepangkatan dan jabatannya. Guru yang dimaksud dalam Permendiknas  ini adalah  

termasuk guru yang memiliki tugas tambahan sebagai Wakil Kepala 
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Sekolah/Madrasah. Penilaian kinerja wakil kepala sekolah/madrasah dilakukan 

dengan menggunakan instrumen yang terdiri atas 5 (lima) komponen  dengan 34 

kriteria kinerja dan 138 indikator untuk Wakil Kepala sekolah bidang akademik,     

5 (lima) komponen  dengan 33 kriteria kinerja dan 134 indikator untuk Wakil 

Kepala sekolah bidang kesiswaan,  5 (lima) komponen  dengan 32 kriteria kinerja 

dan 130 indikator untuk Wakil Kepala sekolah bidang sarana prasarana, 5 (lima) 

komponen  dengan 32 kriteria kinerja dan 130 indikator untuk Wakil Kepala 

sekolah bidang hubungan masyarakat. 

Mengkaji ulang landasan strategi merupakan salah satu kegiatan dalam 

evaluasi strategi. Beberapa pertanyaan penting untuk dijawab pada evaluasi strategi 

menurut David: Apakah kekuatan internal masih merupakan kekuatan?, Adakah 

tambahan kekuatan internal?, Apakah kelemahan internal masih merupakan 

kelemahan?, Adakah tambahan kelemahan internal?, Apakah Peluang-peluang 

eksternal masih merupakan peluang?, Adakah tambahan Peluang-peluang 

eksternal?, Apakah ancaman-ancaman eksternal masih merupakan ancaman?, 

Adakah tambahan ancaman-ancaman eksternal?.44 

Tabel 4. 58 Format Evaluasi Strategi 

STRENGTH 
1. ……………………… 
2. ……………………… 
Apakah kekuatan internal 
masih merupakan 
kekuatan? 
Adakah tambahan 
kekuatan internal?, 

OPPORTUNITIES 
1. …………….….……... 
2. ………………………. 
Apakah Peluang-
peluang eksternal 
masih merupakan 
peluang?, Adakah 
tambahan Peluang-
peluang eksternal?, 

WEAKNESS 
1. ……………………… 
2. ……………………… 
Apakah kelemahan 
internal masih 
merupakan kelemahan? 
Adakah tambahan 
kelemahan internal? 

THREATS 
1. …………………..….. 
2. …………………..….. 
Apakah ancaman-
ancaman eksternal 
masih merupakan 
ancaman?, Adakah 
tambahan ancaman-
ancaman eksternal? 

 

                                                             
44 David, Fundamental of Strategic Management, 114. 
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Langkah-langkah dalam proses pengendalian menetapkan standar, 

Mengukur kinerja, Membandingkan kinerja dengan standar dan menentukan 

kebutuhan akan tindakan korektif45 

a. Pengendalian Kesiswaan 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2017 di dalam BAB V  tentang Rombongan Belajar pasal 24 c 

disebutkan bahwa SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling 

sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, 

masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar. Dalam 

UUSPN No.2 Tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 3 disebutkan 

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu”. 

Murid yang ada di MAN 2 Kota Bandung umumnya berasal dari wilayah 

kabupaten dan kota Bandung. Pada tahun pelajaran 2016/2017 jumlah Murid yang 

tercatat di MAN 2 Kota Bandung sebanyak 1249 Murid yang terbagi ke dalam 32 

Rombongan belajar. Jumlah Murid MAN Cimahi berjumlah 567 yang terbagi 

dalam 19 Rombongan belajar, setelah di transfer ke grafik MAN Cimahi memiliki 

grafik yang lebih tajam sejak penegerian MAN Cimahi.  

Tabel 4. 59 Grafik Siswa Baru MAN 2 Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Griffin, Manajemen, 6. 
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 Grafik diatas menunjukan minat masyarakat tinggi. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya peran alumni terhadap pengaruh penerimaan calon 

peserta didik baru serta peraihan prestasi non akademik yang dicapai dari tiap 

tahunnya. Jika dilihat dari  proses belajar kedua madrasah tersebut tingkat mutasi 

siswa sangat rendah, faktornya adalah adanya penjurusan peminatan dan adanya 

program ekstrakurikuler. Dilihat dari output pendidikan banyaknya lulusan yang 

masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Peserta didik MAN Cimahi sejak tahun 2009 (perubahan dari Madrasah 

Aliyah Swasta menjadi Negeri) 

Tabel 4. 60 Grafik Siswa Baru MAN  Kota Cimahi 

 

Ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi meliputi: (a) analisis 

kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh madrasah. 

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah: Merencanakan jumlah peserta 

didik yang akan diterima, Menyusun progam kegiatan kesiswaan. (b) Rekruitmen 

peserta didik di sebuah madrasah pada hakikatnya adalah merupakan proses 

pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta 

didik di madrasah yang bersangkutan. (c) Seleksi peserta didik adalah kegiatan 

pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon 

peserta didik menjadi peserta didik di madrasah tersebut berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. (d) Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru 

dengan mengenalkan situasi dan kondisi madrasah tempat peserta didik itu 

menempuh pendidikan. (e) Penempatan peserta didik (Pembagian Kelas) Sebelum 
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peserta didik yang telah diterima pada sebuah madrasah mengikuti proses 

pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam 

kelompok belajarnya. (f) Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan 

sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal 

kehidupannya di masa yang akan datang. g) Pencatatan dan pelaporan tentang 

kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan 

bimbingan yang optimal pada peserta didik.46 Pengelolaan siswa baru dikelola 

sedemikian rupa mulai dari perencanaan daya tampung madrasah atau jumlah siswa 

baru yang akan diterima yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah 

anak yang tinggal kelas atau mengulang.  Kegiatan penerimaan siswa baru dikelola 

oleh panitia penerima siswa baru (PSB). Maka panitia tersebut disebut dengan 

rencana sekali pakai (Single use operation). Diakhir tahun ajaran baru bidang 

kesiswaan pula mempersiapkan kegiatan kenaikan kelas denga sewa panggung, 

gedung dan lain sebagainya dengan membentuk kepanitiaan khusus. 

Tabel 4. 61 Laporan Kinerja Bidang Kesiswaan 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Permendikbud No 
17 Tahun 2017 dan 

Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah 

Perecanaan 
Analisis kebutuhan 
peserta didik dan 
Rekruitmen peserta 
didik 

  

Pelaksanaan 

Seleksi peserta didik, 
Orientasi peserta 
didik, Penempatan 
peserta didik 
(Pembagian Kelas) 
Pembinaan dan 
pengembangan peserta 
didik 

  

Pengendalian 

Pencatatan dan 
Pelaporan tentang 
kondisi peserta didik 

  

 
                                                             

46 Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep Strategi dan Implementasi, 20. 
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a. Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Di dalam Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia 

nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 mei 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru. tentang kualifikasi akademik guru SMA/MA disebutkan 

guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program 

studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. Maka dalam hal pendidik baik MAN 2 Kota 

Bandung maupun MAN Kota Cimahi telah memenuhi standar Nasional 

Pendidikan, bahkan ada beberapa guru yang sedang melanjutkan pendidikan di S2 

dan S3.    

Tabel 4. 62 Perbandingan Jumlah Pendidik 

No. Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 
MAN 2 Kota Bandung 

Jumlah 
MAN Kota Cimahi 

1. S3 2 1 
2. S2 17 11 
3. S1 62 36 
4. D3/Sarmud 1 0 

Jumlah 81 48 

Tenaga pendidik atau guru adalah salah satu sumber belajar bagi 

KBM tingkat dasar. Kualitas guru akan menentukan keberhasilan KBM pada 

setiap instansi pendidikan di madrasah.   

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme 

pengelolaan yang  dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari 

tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya 

manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, 

pembinaan dan latihan/pengembangan, dan pemberhentian. 

Semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Suatu 

organisasi pendidikan seperti sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk 

menerima tenaga pendidik daan kependidikannya. Hal ini dimaksudkan agar 
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madrasah bisa lebih baik dan berkualitas sehinga siswa sebagai inputnya bisa 

berkualitas pula. 

Pembinanaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh 

lembaga/institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada 

dilingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan ketrampilan, 

pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerja.untuk melaksanakan 

pembinaan lembaga/institusi dapat menyelenggarakan program-program seperti 

seminar, lokakarya, simposium serta menerapkan sistem pembinaan seperti :                  

a. Sistem karier, b. Sistem prestasi kerja, c. Sistem kenaikan pangkat. 

Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan 

kependidikan. Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan 

(ability) melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang, pemberian 

kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan diri 

para tenaga pendidik dan kependidikan dimana pengembangan diarahkan untuk 

menyiapkan tenaga pendidik/kependidikan guna memegang tanggung jawab atas 

suatu jabatan atau pekerjaan di masa yang akan datang. 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.                             

Kepala  Tenaga  Administrasi : Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, 

Pelaksana  Urusan  Administrasi  Sarana  dan Prasarana, 

Pelaksana  Urusan  Administrasi  Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 

Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Pelaksana Urusan 

Administrasi Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum.    

Tabel 4. 63 Perbandingan Jumlah Tenaga Kependidikan 

No. 
Tenaga pendukung 

 

Standar 
Nasional 

MAN 
CIMAHI 

 

MAN 2 
KOTA 

BANDUNG 
1. Tenaga Administrasi 9 3 11 
2. Pengadministrasian 

Perpustakaan 
2  2 

4. Teknisi lab. Komputer 3  1 
5. Laboran lab. IPA 3  1 
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6. Laboran lab. Bahasa 3  1 
7. Petugas Layanan Khusus 5 3 10 
 Jumlah 25 6 26 

 Tenaga kependidikan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga 

Laboratorium Sekolah/Madrasah. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa 

Standar  tenaga  laboratorium  Sekolah/Madrasah  mencakup  kepala  laboratorum 

Sekolah/Madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran 

Sekolah/Madrasah. Dalam hal ini MAN 2 Kota Bandung mempunyai 1 orang lab 

komputer, 1 lab IPA dan 1 lab Bahasa. Maka tenaga kependidikan menjadi sebuah 

kelemahan. Namun dalam hal  sarana LAB menjadi sebuah kelebihan. Adapun 

MAN Cimahi tidak mempunyai tenaga kependidikan dan kekurangan ruang lab 

merupakan kelemahan.   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 

Berdasarkan Pasal 1 Permdiknas No Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar 

Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa 

Standar  tenaga  perpustakaan  sekolah/madrasah  mencakup  kepala  perpustakaan 

sekolah/madrasah,  dan  tenaga  perpustakaan sekolah/madrasah. Dalam hal ini 

MAN 2 Kota Bandung memiliki 2 (dua) orang Pengelola Perpustakaan. Adapun 

MAN Cimahi tidak memiliki tenaga perpustakaan yang menjadi kelemahan. 

Tabel 4. 64 Laporan Kinerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Permendikbud No  
16 tahun 2007 
tentang standar 
kualifikasi 
akademik dan 
kompetensi guru. 
Permendikbud No  
24 Tahun 2008 
Tentang Standar 
Tenaga 
Administrasi 
Sekolah/Madrasah.                             

Perecanaan 
Perekrutan 
seleksi. 

  

Pelaksanaan 
Penempatan 
Pemberian Konpensasi 
Pembinaan 
Pengembangan 

  

Pengendalian 
Pemberhentian 
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Kepala  Tenaga  A
dministrasi.  

Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah 

 
b. Pengendalian Sarana dan Prasarana 

Di dalam permen peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia 

nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, 

SMP/MTS, dan SMA/MA 1) Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang 

dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan 

belajar. 2) Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan. Adapun 

lahan Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 siswa per rombongan 

belajar. 

Namun di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. 

Di dalam BAB V  tentang Rombongan Belajar pasal 24 c disebutkan bahwa SMA 

atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 

36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 

(dua belas) Rombongan Belajar.  

Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 

2007 tentang standar sarana dan prasarana Untuk SMA/SMK/MA, luas tanah yang 

diperlukan 2700 m2 dengan luas lantai 1514 m2, sedangkan untuk SMA/SMK/MA 

Khusus luas tanah yang diperlukan adalah 5000 m2 dengan luas lantai 2551 m2. 

Tabel 4. 65 Perbandingan luas lahan 

MAN 2 Kota bandung MAN 2 Kota Cimahi 
Luas Tahan 6.846 m2 Luas Tanah 
terbangun 4.658 M  

Luas Tahan 4.400m2 Luas Tanah 
terbangun 1.250 M2 

 
Kedua madrasah dengan status negeri, di Cimahi MAN Cimahi hanya satu-

satunya Madrasah Aliyah negeri yang tentunya semua yang terlibat berfokus 
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kepada MAN Cimahi, sedangkan di Kota Bandung terdapat dua madrasah aliyah 

negeri.   

Pada dasarnya madrasah yang berstatus negeri dan dengan statusnya itu 

seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh 

pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus 

swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah 

umum pada umumnya. 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan 

untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan 

prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. 

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 

tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, 

sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi 

sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi 

serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain 

seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain. 

Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. 

(contohnya: sabit, cangkul, dll.) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya produksi. (contohnya: lahan, jalan, parit, pabrik, 

tempat kerja, dll.) Misalnya, dalam bidang transportasi dapat kita dapat menyebut 

mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan secara 

langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, 

lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana. 
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Tabel 4. 66 Perbandingan Bangunan/Ruangan 

Perbandingan Sarana  
MAN 2 Bandung MAN Cimahi 

No Bangunan/ Ruang 

1 Ruang Kepala 1 1 
2 Ruang TU 1 1 
3 Ruang Guru 1 1 

4 Ruang Tamu 1   
5 Ruang BP 1 1 

6 Ruang Komite 1   
7 Ruang Kelas 32 19 
8 Ruang Perpus 1 1 
9 Lab. Kimia 1   
10 Lab. Biologi 1 1 
11 Lab. Bahasa 1   
12 Lab. Komputer 1 1 
13 Ruang Tata Busana 1   
14 Aula 1   
15 Gudang 1   
16 Koperasi 1 1 
17 Masjid 1 2 
18 Pos Jaga/Satpam 1   
19 Ruang OSIS 1 1 
20 Ruang Paskibra 1   
21 Ruang PKS 1   
22 Ruang PMR 1 1 
23 Ruang Pramuka 1 1 
24 Tempat Parkir  1   
25 Ruang Karawitan 0 1 
  
 Jumlah Ruangan 55 32 

 
Pengelolaan sarana dan prasaran madrasah dimulai dari pengadaan, 

pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh 

kenyataan bahwa madrasah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik 

kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat 

erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.  
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Pada dasarnya madrasah yang berstatus negeri dan dengan statusnya itu 

seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh 

pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus 

swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah 

umum pada umumnya. 

Tabel 4. 67 Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana 

Bidang 
Garapan 

Fungsi Manajemen 
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian 

Sarana dan 
Prasarana 

Pengadaan Inventarisasi 
Penggunaan 
Penataan 
Pemeliharaan 

Penghapusan 

 
Kedua Madrasah mempunyai komitmen untuk terus berkembang baik 

kuantitas Murid maupun dalam hal mutu. Paling tidak dalam hal kuantitas mencapai 

36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, dimana masing-masing rombongan 

belajar berjumlah 20 (dua puluh) orang yang tentunya memerlukan Ruang Kelas 

Baru (RKB) dan fasilitas penunjang lainnya. 

Tabel 4. 68 Laporan Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Permendikbud No 
24 tahun 2007 
tentang standar 
sarana dan 
prasarana 

Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah  

Perencanaan 
Pengadaan 

  

Pelaksanaan 
Inventarisasi 
Penggunaan 
Penataan 
Pemeliharaan 

  

Pengendalian 
Penghapusan 

  

 

c. Pengendalian Kurikulum 

Sesuai dengan KMA no. 207 Th. 2014 bahwa Pelaksanaan Kurikulum 

Madrasah pada jenjang MI, MTs dan MA mulai periode semester 2 (dua) Tahun 

Pelajaran 2014/2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk Mapel 

Umum. Adapun untuk Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab 
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tetap menggunakan standar K13 sesuai dengan KMA 165 Th. 2014. Kombinasi 

KTSP dengan K13 (Khusus PAI & Bahasa Arab) dimaksud berdampak terhadap 

penyesuaian alokasi JTM per Mapel khususnya PAI dan Bahasa Arab dan total 

alokasi JTM per minggu pada setiap tingkat di semua jenjang Madrasah. 

Penyesuaian dimaksud sebagaimana pada Struktur Kurikulum Madrasah. Tabel 

Struktur Kurikulum Madrasah (KTSP) yang telah disesuaikan tersebut digunakan 

sebagai dasar konfigurasi sistem di Layanan SIMPATIKA (modul Isian Jadwal 

Kelas) dalam hal menentukan Jumlah Tata Muka (JTM) setiap Mata Pelajaran dan 

batasan maksimal Total JTM yang berlaku pada setiap tingkat rombel/kelas di 

seluruh jenjang MI, MTS, dan MA. Adapun untuk Tabel Struktur Kurikulum 2013 

(K13) tetap sesuai dengan KMA no. 165 Th. 2014. 

Dengan diterbitkannya KMA no. 207 Th. 2014 maka seluruh Madrasah (MI, 

MTs, MA) diwajibkan menggunakan KTSP mulai semester 2 Tahun Pelajaran 

2014/2015 kecuali bagi Madrasah yang telah ditetapkan oleh SK Dirjen no. 481 dan 

no.5114 dapat menggunakan K13. Proses verfifikasi dan validasi Madrasah 

pelaksana K13 sepenuhnya dilaksanakan oleh Admin Kanwil Kemenag di wilayah 

provinsi masing-masing. 

Kegiatan pembelajaran di MAN 2 Bandung dimulai dari pagi sampai sore, 

hal ini dimungkinkan pembelajaran dapat dioptimalkan. Kelas X dan XI 

mempunyai beban 20 mata pelajaran kelas XII (kurikulum KTSP) mempunyai 

beban 22 mata pelajaran, ditambah dua pelajaran mulok dan pengembangan diri. 

Pilihan eskul terdapat 17 (tujuh belas). 

Kegiatan pembelajaran di MAN Cimahi Pada prinsipnya sama dengan 

MAN 2 Kota Bandung Kelas X dan XI mempunyai beban 20 mata pelajaran kelas 

XII (kurikulum KTSP) mempunyai beban 22 mata pelajaran, ditambah dua 

pelajaran mulok dan pengembangan diri. Pilihan eskul terdapat 12 (dua belas). 

Kurikulum merupakan inti pendidikan karena berupa rangkaian kegiatan 

yang harus ditempuh siswa agar tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum juga dapat 

diartikan sebagai substansi lembaga pendidikan. Pada mulanya kurikulum dibuat 

oleh pemerintah pusat, yaitu kurikulum yang berlaku secara nasional. Namun 

kondisi lembaga pendidikan berbeda-beda. Oleh karenanya, lembaga pendidikan 
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dapat mengembangkan, memodifikasi dan memperkaya kurikulum sesuai dengan 

kondisi lembaga pendidikan. Namun lembaga pendidikan tidak boleh mengurangi 

isi kurikulum yang telah berlaku secara nasional.  

Tabel 4. 69 Perbandingan Nilai UAN IPS 2012-2016 

Tahun Nama MAN 

Mata Pelajaran Jurusan IPS Nilai 
Rata-
rata 

Perin
gkat B Indo B Ing MAT Eko  Sos Geo 

2012 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.54 7.27 6.72 6.84 7.33 6.67 42.37 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.33 7.21 6.69 6.81 7.13 6.65 41.82 2 

2013 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.43 6.07 5.59 6.37 6.71 6.46 38.63 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.07 5.63 5.38 5.69 6.34 6.27 36.9 2 

2014 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.34 6.48 7.42 6.61 6.37 7.56 41.78 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 6.8 6 7.2 5.5 5.2 6.2 25.1 2 

2015 
MAN 2 Kota 
Bandung 6.69 5.53 4.32 6.99 6.31 6.83 36.67 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 5.8 3.6 2.6 3.8 4.6 4.7 25.1 2 

2016 
MAN 2 Kota 
Bandung 6.62 4.1 3.59 5.26 6.08 5.26 30.91 2 

  
MAN Kota 
Cimahi 6.7 4.3 3.6 4.6 6 6.7 31.9 1 

 
Tabel 4. 70 Perbandingan Nilai UAN IPA 2012-2016 

Tahun Nama MAN 

Mata Pelajaran Jurusan IPA Nilai 
Rata-
rata 

Perin
gkat B Indo B Ing MAT FIS KIM BIO 

2012 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.81 7.63 6.79 6.47 7.47 7.11 43.28 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.73 7.62 6.49 6.48 6.96 6.98 42.26 2 

2013 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.82 6.6 6.19 6.11 6.17 6.6 39.49 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.44 6.39 5.8 5.73 5.61 6.57 37.54 2 
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2014 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.6 6.7 6.4 7.9 7.1 7.4 43.1 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.6 6.3 5.4 6.8 5.6 7 38.7 2 

2015 
MAN 2 Kota 
Bandung 6.6 5 6.6 6.2 6.2 6.1 36.7 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 6.7 4.5 2.7 3.2 3.7 4.6 25.4 2 

2016 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.3 4.5 3.4 4.2 5.2 4.8 29.4 2 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.4 4.9 3.1 4.6 4.7 5.2 29.9 1 

 
Tabel 4. 71 Perbandingan Nilai UAN Keagamaan 2012-2015 

Tahun Nama MAN 

Mata Pelajaran Jurusan Keagamaan Nilai 
Rata-
rata 

Perin
gkat B Indo B Ing MAT Taf Had Fiq 

2012 
MAN 2 Kota 
Bandung 7.56 7.44 6.9 7.58 8.04 7.41 44.93 2 

  
MAN Kota 
Cimahi 7.75 7.3 7.05 7.8 7.78 7.67 45.35 1 

2013 
MAN 2 Kota 
Bandung 6.8 5.8 5.3 7.5 8.2 7.1 40.7 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 6.41 5.82 5.34 7.26 7.43 7.3 39.56 2 

2014 
MAN 2 Kota 
Bandung 7 6.5 6.9 7.9 7.5 7.4 43.2 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 7 6.4 6.9 7.9 7.1 7 42.3 2 

2015 
MAN 2 Kota 
Bandung 6.5 4.9 2.9 6.6 5.6 5.8 32.3 1 

  
MAN Kota 
Cimahi 6 4.1 3.8 6.6 6.4 6.6 33.5 2 

 
Manajemen kurikulum dikenal dengan 4P (Perencanaan, Pelaksanaan, 

penilaian dan perbaikan) Pendidikan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan 

kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik kearah perubahan 

tingkahlaku yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses seseorang dalam 

menentukan arah, dan menentukan keputusan untuk diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan atau tindakan yang berorientasi pada masa depan. Perencanaan kurikulum 
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di madrasah antara lain penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal 

pelajaran, pembagian tugas mengajar, penempatan murid di kelas. Hal-hal yang 

direncanakan guru sehubungan administrasi kurikulum adalah penyusunan 

program pengajaran, penyusunan satuan pelajaran, dan perencanaan penilaian hasil 

belajar. 

Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah 

dikembangkan yang kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan 

dengan menyesuaikan terhadap situasi dilapangan. Pelaksanaan kurikulum dalam 

tingkat madrasah, kepala madrasah bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kurikulum dilingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kewajiban kepala madrasah 

antara lain menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, 

memimpin rapat dan membawa notula rapat, membuat statistik dan menyusun 

laporan-laporan. 

Penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan 

seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 

membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Penilaian kurikulum terdiri dari: 

Tersedianya dan kelengkapan komponen kurikulum. Pemahaman buku kurikulum. 

Pelaksanaan kurikulum madrasah dan Pemanfaatan sarana penunjang. 

Perbaikan Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, 

akan tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan 

kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya 

untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu 

baik dikarenakan adanya kebutuhan dari murid dan kebutuhan masyarakat yang 

selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.  

Tabel 4. 72 Laporan Kinerja Bidang Kurikulum 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Permendikbud No 
64 tahun 2013 

KMA no. 207 Th. 
2014 Tentang 
Pelaksanaan 

Perencanaan 
Pengadaan 

  

Pelaksanaan 
Penerapan Kurikulum 

  

Pengendalian   
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Kurikulum 
Madrasah 

Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah  

Penilaian, perbaikan 
dan Pengendalian 

 
d. Pengendalian Keuangan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang 

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). SMA/MA Bahasa 184.320.000 per 

sekolah/program 30.720.000 per rombongan belajar 960.000 per peserta didik 

SMA/MA IPS 184.320.000 per sekolah/program 30.720.000 per rombongan belajar 

960.000 per peserta didik SMA/MA IPA 193.920.000 per sekolah/program 

32.320.000 per rombongan belajar 1.010.000 per peserta didik 

IKU Kemenag disebutkan jumlah Jumlah Siswa MA penerima BOS dengan  

target 120.101 persiswa pertahun dan realisasinya 240.202 persiswa pertahun. 

Sumber keuangan MAN 2 Kota Bandung terdiri dari Dipa, Bantuan 

walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan Masyarakat. Adapun  MAN Kota 

Cimahi terdiri dari Dipa, Bantuan walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan 

Masyarakat. Selain itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

Di dalam proses kegiatan madrasah keuangan merupakan komponen yang 

menentukan berjalannya kegiatan-kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. 

Artinya setiap kegiatan belajar mengajar membutuhkan biaya. Hal ini sangat 

penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.  

Di dalam manajemen keuangan pendidikan dikenal dengan 3 P 

(Perencanaan, Pelaksanaan dan Penilaian) Keuangan Pendidikan. tahap 

perencanaan keuangan (budgeting) dan tahap pelaksanaan (acounting) dan 

tahap penilaian (auditing) 

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan 

anggaran (budget). Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan 

secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Sementara 

kalau anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh 
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organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya 

kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.47 

Pelaksanaan   (acounting) merupakan  proses pencatatan,  pengelompokkan 

dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis 

dengan tujuan  menyajikan  informasi keuangan yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan. 

Penilaiaan (Auditing) adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian 

bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi 

yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan 

dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan 

kompeten.48 

Sumber keuangan MAN 2 Kota Bandung terdiri dari Dipa, Bantuan 

walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan Masyarakat. Adapun  MAN Kota 

Cimahi terdiri dari Dipa, Bantuan walikota (Bawaku), BPMU (Provinsi) dan 

Masyarakat. Selain itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

Tabel 4. 73 Laporan Kinerja Bidang Keuangan 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Peraturan Menteri 
Pendidikan 
Nasional Nomor 69 
Tahun 2009 

Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah 

Perencanaan 
Budgeting 

  

Pelaksanaan 
Accounting 

  

Pengendalian 
Auditing 

  

 
e. Pengendalian Hubungan Masyarakat 

Pengendalian hubungan masyarakat merupakan komponen yang senantiasa 

dinamis. Karena masa bakti kepala madrasah baik di MAN 2 Kota Bandung 

maupun Cimahi di tentukan oleh kantor wilayah kementrian agama provinsi jawa 

barat. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

                                                             
47 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan ( Bandung : Rosdakarya. 2000), 40. 
48 Arens & Loebbecke, Auditing (Jakarta: Salemba Empat. 1991), 2.  
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Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dimana 

madrasah mesti memiliki kompetensi sosial kepala, bekerja sama dengan pihak lain 

untuk kepentingan sekolah/madrasah. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

Didalam kerjasama dengan pihak lain baik MAN 2 Kota Bandung maupun 

Cimahi selalu terbina khususnya dalam hal meneruskan muridnya dalam 

melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.  

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan Memiliki 

kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain MAN 2 Kota Bandung memiliki 

eskul pramuka dalam rangka kegiatan kemasyarakatan. Adapun MAN Kota Cimahi 

selain eskul Pramuka, adanya kerjasama dengan polisi terdekat dengan nama polisi 

siswa dengan kegiatan kemasyarakatan dan memiliki kepekaan masyarakat. 

Jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 

jenis, yaitu: (a) Hubungan edukatif, ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik 

murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan 

yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak.          

(b) Hubungan kultural, yaitu usaha kerja sama antara madrasah dan masyarakat 

yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan 

masyarakat tempat madrasah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerja sama 

antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum 

sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. 

Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode 

pengajarannya. (c) Hubungan institusional, yaitu hubungan kerja sama antara 

madrasah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun 

pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara madrasah satu dengan madrasah-

madrasah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan 

negara, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada 

umumnya.  Ada sejumlah tehnik yang kiranya dapat diterapkan lembaga 

pendidikan, tehnik-tehnik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tehnik 

tertulis, tehnik lisan, dan tehnik peragaan dan tehnik elektronik. 
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Tabel 4. 74 Laporan Kinerja Bidang Hubungan Masyarakat 

Sasaran Indikator Target Realisasi 

Permendikbud No 
13 Tahun 2007 
Visi, Misi dan 
Tujuan Madrasah 

Perencanaan 
Perencanaan 

  

Pelaksanaan 
Pembinaan 
Memelihara sikap 

  

Pengendalian 
Pemecahan masalah 

  

 
Didalam kerjasama dengan pihak lain baik MAN 2 Kota Bandung maupun 

Cimahi selalu terbina khususnya dalam hal meneruskan muridnya dalam 

melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan dan Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain 

MAN 2 Kota Bandung memiliki eskul Pramuka dalam rangka kegiatan 

kemasyarakatan. Adapun MAN Kota Cimahi selain eskul pramuka, adanya 

kerjasama dengan polisi terdekat dengan nama polisi siswa dengan kegiatan 

kemasyarakatan dan memiliki kepekaan masyarakat. 
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4. Penawaran Gagasan 

Pada bahasan ini merupakan produk dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti, berikut ini model wheelen yang di kembangkan peneliti. 

Gambar 4. 11 Model Manajemen Strategis Madrasah 
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Dari gambar diatas proses manajemen strategis meliputi empat elemen 

dasar: (1) Pemindaian lingkungan, (2) Perumusan strategi, (3) Implementasi 

strategi, (4) Evaluasi dan pengendalian.  

Pemindaian lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal yang terdiri dari 

lingkungan sosial dan lingkungan tugas, lingkungan internal terdiri dari stuktur, 

budaya dan sumber daya.  Struktur organisasi terdiri dari level korporasi yaitu 

Kementrian Agama tingkat pusat, level Bisnis yaitu Kementrian Agama tingkat 

Provinsi  dan level fungsional yaitu Kementrian Agama tingkat Kota/Kabupaten 

dan Madrasah yang tersebar. Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama terdiri 

atas 5 (lima) kata, yaitu: Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung jawab, dan 

Keteladanan. Lima kata tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi, dan 

dielaborasi dalam bentuk indikasi positif dan negatif. Integritas keselarasan antara 

hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Profesionalitas bekerja 

secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Inovasi, 
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menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. 

Tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen Keteladanan, menjadi 

contoh yang baik bagi orang lain.49 Motto Kementrian Agama Ikhlas Beramal. 

Bermakna bahwa pegawai dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara 

berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan iklas sebagai nilai dasar menjadi 

spirit yang memancarkan energi yang menggerakan sikap dan prilaku. 

Peranan pemerintah sangat berperan sebagaimana Keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah 

BAB I Pasal 1  Madrasah Aliyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MA 

adalah Sekolah Menengah umum yang berciri khas agama Islam yang 

diselenggarakan oleh Departemen Agama. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, “manajemen 

berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan 

pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru 

dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”. 

Dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup 

Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) Standar Isi (2) Standar Proses (3) Standar 

Kompetensi Lulusan (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (5) Standar 

Sarana dan Prasarana (6) Standar Standar Pengelolaan Madrasah;  (7) Standar 

Pembiayaan (8) Standar Penilaian Pendidikan;  

Perumusan strategi terdiri dari visi, misi, strategi dan tujuan. Piramida yang 

terdapat dalam perumusan strategi, Kementrian agama RI sebagai Corporate 

Strategy, Kementrian agama kantor wilayah sebagai Bussiness strategy. Pernyataan 

visi, misi strategi dan tujuan yang di buat madrasah searah dengan yang telah 

dirumuskan. 

Dalam perumusan strategi ada beberapa asumsi jika kondisi anggaran 

pendidikan Negara meningkat, maka strategi yang digunakan Kementrian Agama 

RI ditumbuhkan (grow) yang berdampak pada tingginya pembiayaan dalam suatu 

program atau adanya program baru. Hal ini berdampak pada Kementrian Agama 

                                                             
49 Kementrian Agama Republik Indonesia, Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama RI (Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), 2. 
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tingkat provinsi mengg unakan strategi parenting yaitu dilakukan untuk 

menciptakan control (Control) agar tercipta sinergi. Dan berdampak pula kepada 

Kementrian Agama tingkat Kota/Kabupaten dan madrasah dengan menggunakan 

strategi yang direncanakan. 

Jika kondisi anggaran pendidikan Negara turun, maka strategi yang 

digunakan Kementrian Agama RI distabilkan (stabilize) mengingat potensinya 

masih tetap baik atau dimatikan (retrench) mengingat potensinya tidak kunjung 

terlihat. Hal ini berdampak pada Kementrian Agama tingkat provinsi menggunakan 

strategi guidance, dimana yang dilakukan hanya memberikan panduan umum untuk 

menjalankan program. Dan berdampak pula kepada Kementrian Agama tingkat 

Kota/Kabupaten dan madrasah dengan menggunakan strategi yang direncanakan. 

Pelaksanaan stategi terdiri dari program, anggaran dan prosedur. Piramida 

yang terdapat dan pelaksanaan strategi, Kementrian agama RI sebagai pelaksana 

strategi tingkat pusat, Kementrian agama kantor wilayah   pelaksana strategi tingkat 

provinsi. Pernyataan program, anggaran dan prosedur searah dari mulai tingkat 

madrasah, provinsi sampai pusat. 

Evaluasi dan pengendalian dilakukan oleh masing-masing tingkatan. Di 

tingkat pusat sampai provinsi disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (LAKIP). Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi presiden tersebut 

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk 

mempertanggugjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan 

strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Tabel 4. 75 Manajemen Strategis Fungsional 

Bidang Garapan Fungsi Manajemen Strategis 
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian 

Kesiswaan 
Pendidik dan 
tenaga 
Kependidikan 
Sarana dan 
Prasarana 

Penetapan tujuan 
Penggunaan 
Strategi 
Pengembangan 
kebijakan. 

Rancangan 
pekerjaan dan 
analisis kerja. 
Pembuatan 
Prosedur 

Pengendalian 
mutu Pendidikan 
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Kurikulum 
Keuangan 
Hubungan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Program 

 
Maka manajemen strategis berfungsi untuk menjadi alat pengendalian 

kinerja berbagai level. Di level madrasah fungsi manajemen strategis terdiri dari 

penetapan tujuan, penggunan strategi, pengembangan kebijakan, rancangan 

pekerjaan dan analisis kerja, pembuatan prosedur, pelaksanaan program dan 

evaluasi dan pengendalian. 



 

 

 


