
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN  

PADA PROGRAM KELAS UNGGULAN  

DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTs N) 2  

BANDAR LAMPUNG 
 

TESIS 

Diajukan Kepada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung 

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

Dalam Manajemen Pendidikan Islam  

 

 

 

Oleh : 

MIFKA LIZA PUTRI 

NPM : 1422030015 

 

 
 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 RADEN INTAN LAMPUNG  

2018 



IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN  

PADA PROGRAM KELAS UNGGULAN  

DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTs N) 2  

BANDAR LAMPUNG 
 

TESIS 
Diajukan Kepada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung 

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

Dalam Manajemen Pendidikan Islam  

 

 

Oleh : 

MIFKA LIZA PUTRI 

NPM : 1422030015 

 
   Pembimbing I  : Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag 

   Pembimbing II : Dr. Hi. M. Akhmansyah, M.Ag 

 
 

 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDKAN ISLAM 

PROGRAM PASCASARJANA (PPs) 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG  

2018 

 



ABSTRAK 

 

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang 

lain dan mengawasi usaha-usaha individu melalui sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Perubahan bertujuan agar organisasi 

tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan 

jaman, begitupun hal nya dalam manajemen suatu organisasi. Jadi dalam 

melakukan manajemen perubahan, seorang kepala Madrasah di MTs N 2 Bandar 

Lampung tidak saja dituntut untuk memiliki atribut personal yang menunjang 

dirinya untuk dapat melakukan proses perubahan dengan lancar, namun juga 

memiliki keterampilan mengelola proses perubahan baik dengan pendekatan yang 

bersifat organisatoris, namun juga keterampilan mengelola sumber daya manusia 

yang ada pada Madrasah tersebut. 

Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah manajemen 

perubahan di MTs N 2 Bandar Lampung?, dan Apakah hasil-hasil yang dicapai 

oleh kepala madrasah dalam membangun manajemen perubahan di MTs N 2 

Bandar Lampung? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Sumber datanya 

adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Guru, komite Madrsah dan 

staff di MTs N 2 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan teknik analisis kualitatif, dengan langkah-langkah: 

mengkatagorisasikan data, mereduksi data, menyajikan data dan 

mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian kemudian menarik 

kesimpulan dari data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

 Adapun Implementasi Manajemen Perubahan oleh Kepala Madrasah 

dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yaitu pembuatan keputusan 

melibatkan banyak pihak, seperti wakil-wakil kepala madrasah, guru, dan komite 

sekolah, keputusan madrasah secara partisifatip,bidang kurikulum yaitu dengan 

diturunkan dalam bentuk silabus dan RPP sehingga proses pembelajaran dan 

evaluasi lebih dapat terarah, dari segi tenaga pendidik pihak sekolah banyak dan 

memberikan program-program diklat untuk guru sehingga guru lebih dapat 

meningkatkan kompetensinya melalui diklat tersebut, bidang kesiswaan yaitu 

mempersiapkan sistem administrasi dengan menggunkan kompetensi yang 

meliputi beberapa kegiatan bidang kesiswaan, bidang sarana pendidikan yaitu 

mengoptimalkan khususnya sarana dalam pembelajaran baik dari segi media 

maupun peralatan lain yang dibutuhkan, bidang tenaga pendidikan yaitu 

Pengembangan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab guru adanya 

peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran dibutuhkan dengan perangkat yang 

telah mereka buat dan mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam meningkakan 

kompetensi guru, bidang keuangan yaitu lebih meningkatkan transparasi proses 

keuangan Madrasah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan 

menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna 

mempertahankan anggaran yang dianjurkan, bidang hubungan masyarakat yaitu 

meningkatkan hubungan kekeluargaan dengan mengembangkan tali persaudaraan 

antar sesama yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan 

keharmonisan yang maksimal. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen perubahan di 

MTs N 2 Bandar Lampung telah di Implementasikan dengan baik. Hal ini terbukti 

dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dan di bantu 

oleh dewan guru serta staf di MTs N 2 Bandar Lampung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan selalu mendapatkan 

prioritas utama dalam pembangunan dan mendapatkan perhatian besar dari 

pemerintah dan masyarakat, salah satunya tempat dimana proses pendidikan itu 

akan berjalan yaitu Madrasah. Dimana didalamnya terdapat orang-orang yang 

beraktivitas langsung dengan dunia pendidikan yaitu siswa, guru, Kepala 

Madrasah, wakil-wakil Kepala Madrasah, dan orang-orang lainya yang terlibat 

didalamnya. Tentunya proses pendidikan akan berjalan dengan baik apabila 

didalam Madrasah tersebut terdapat sistem manajemen yang baik, hal ini sesuai 

dengan pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.  

Defenisi lain dari manajemen dikemukakan oleh Nurhadi Mulyani 

manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses 

pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam 



2 

 

organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang  telah ditetapkan 

sebelumya, agar efektif dan efesien
1
 

Dari definisi-definisi tersebut disimpulkan bahwa manajemen adalah 

fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-

usaha individu melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara 

efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan 

perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 

benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, 

tanpa adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan 

bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis 

melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, begitupun 

halnya dalam manajemen suatu organisasi. Jeff Davidson dalam Firmansyah 

Nugraha, menjelaskan bahwa perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu 

yang berbeda dengan sebelumnya.
2
 Perubahan bisa juga bermakna melakukan hal-

hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, 

memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, 

penggabungan (merging), melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang 

bersifat mengganggu (disruptive) yang sangat signifikan. Rumusan perubahan 

yang diungkapkan oleh Davidson tersebut, bahwa perubahan organisasi termasuk 

                                                             
 

1
Mulyadi, Akuntasi Manajemen:Konsep, Manfaat dan Rekayasa. (Jakarta:Salemba 

Empat. 2014)  

 2
 Davidson,Jeff, Manajemen Perubahan, (Jakarta: Prenada, 2011)   
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lembaga pendidikan tinggi bisa terjadi  di  berbagai  aspek  kehidupan  organisasi.  

Hal  ini  dikuatkan oleh pendapat Wibowo, menyatakan bahwa Manajemen 

perubahan adalah suatu proses secara sistematis dan menerapkan pengetahuan, 

sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk diperlukan untuk mempengaruhi 

perubahan pada orang yang akan terkenadampak dari proses tersebut.
3
 

Madrasah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia yang 

berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan 

perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya. Didalam 

kepemimpinnya Kepala Madrasah harus dapat memahami, mengatasi dan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkungan Madrasah. 

Menurut Suhardiman yaitu sekolah merupakan instrumen paling depan dalam 

menjalankan proses pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara pada 

Madrasah melalui pembelajaran.
4
 Kepala Madrasah sangat berperan dalam 

menggerakan berbagai komponen diMadrasah sehingga proses belajar mengajar 

diMadrasah itu berjalan dengan baik. Kepala Madrasah memegang peranan  

sentral dalam melakukan proses manajemen perubahan di Madrasah. Walaupun 

dalam pelaksanaanya dapat didelegasikan ke dalam team kerja yang  besifat 

operasional, Kepala Madrasah merupakan “ujung tombak” dari kelompok kerja 

tersebut. Untuk itu, terdapat beberapa atribut personal maupun keterampilan 

                                                             
 3 Wibowo, Managing Change Pengantar Manajemen Perubahan (Bandung: Alfabeta, 

2010) 

 4
 Suhardiman.Budi, Studi Pengembangan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 

2012) 



4 

 

manajerial dalam melakukan proses perubahan tersebut. Yang dimaksud dengan 

atribut personal meliputi beberapa hal. 

Pertama, adanya keinginan yang bersifat intrinsik, timbul dari dalam diri 

sendiri, untuk melakukan perubahan nyata. Tanpa adanya motivasi  intrinsik 

tersebut, proses perubahan akan mengalami kendala dan akan bersifat “setengah-

setengah”. Motivasi intrinsik ini mungkin sulit “diukur” namun dapat “dirasakan” 

oleh segenap anggota komunitas Madrasah. Pada akhirnya, hal ini akan tampak 

dari perilaku nyata sehari-hari dimana Kepala Madrasah memberikan contoh 

perilaku konkrit “do the tal” yang secara nyata dapat dilihat oleh orang lain.  

Kedua, adanya keinginan sekaligus keterampilan untuk “mendengarkan 

aktif”. Yang dimaksud di sini adalah kemauan untuk menerima berbagai 

informasi, input, masukan dari para pihak, terkait dengan kinerja Madrasah 

maupun dalam melakukan rencana pengembangan Madrasah. Hal ini bagai 

pedang bermata dua di satu sisi Kepala Madrasah akan mendapatkan informasi 

yang bermanfaat dari stakholder yang terlibat. Di sisi lain, komitmen stakeholder 

dalam melakukan perubahan akan terbangun, karena mereka akan merasa  

menjadi “bagian” dari proses perubahan tersebut, karena umpan balik dari mereka 

“didengarkan dan ditindaklanjuti” oleh Kepala Madrasah sebagai ujung tombak 

proses tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keterampilan manajerial dalam 

melakukan proses perubahan meliputi dua strategi yang dapat diterapkan dalam 

organisasi Madrasah. Pertama, adalah secara struktural, dimana secara 

organisatoris, Kepala Madrasah dapat menempatkan staf yang memiliki visi dan 

keinginan yang disertai keterampilan yang memadai untuk melakukan perubahan 
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menuju tujuan organisasi yang hendak dicapai, di posisi yang strategis sebagai 

“agen perubahan”.  

Tentu saja hal ini harus disertai dengan data dan rasional yang kuat agar 

tidak timbul rumor bahwa Kepala Madrasah hanya menunjuk staf yang “dekat 

dengannya”. Hal kedua yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola sumber 

daya manusia dalam Madrasah tersebut untuk diberdayakan dalam proses 

perubahan agar dapat  mencapai  tujuan strategis Madrasah sebagai organisasi. 

Untuk ini tentu diperlukan berbagai perangkat penilaian kinerja, “knowledge 

management” serta analisis kebutuhan pengembangan SDM di dalam Madrasah 

tersebut. Selain itu keterampilan dalam melakukan “coaching” dan “mentoring” 

akan sangat membantu Kepala Madrasah dalam melakukan proses manajemen 

perubahan di Madrasah yang dipimpinnya. Menurut Pidarta, Kepala Madrasah 

merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan.
5
 Sehingga 

kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses pembelajaran 

disekolah sebagian besar terletak pada diri Kepala madrasah itu sendiri. Pidarta 

menyatakan bahwa Kepala madrasah memiliki peran dan tanggung jawab sebagai 

manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pendidikan, dan 

administrator pendidikan.
6
   

Jadi dalam melakukan manajemen perubahan, seorang Kepala Madrasah 

tidak saja dituntut untuk memiliki atribut personal yang menunjang dirinya untuk 

dapat melakukan proses perubahan dengan lancar, namun juga memiliki 

                                                             
5
 Pidarta, Made. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara  

 
6
 Ibid  



6 

 

keterampilan mengelola proses perubahan baik dengan pendekatan yang bersifat 

organisatoris, namun juga keterampilan mengelola sumber daya manusia yang ada 

pada Madrasah tersebut. 

Agar Lembaga pendidikan mengalami kemajuan, maka kepemimpinannya 

harus diserahkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya, 

sehingga tugas-tugas bisa dijalankan secara profesional. Ini sesuai dengan 

peraturan menteri pendidikan nasional No 13 Thn 2007, Kepala Madrasah harus 

memiliki kemampuan, kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan 

sosial, terdapat berbagai pendapat tentang kemampuan kepribadian. Kemampuan 

teraplikasi dalam dua pola, yaitu yang berorientasi pada tugas dan berorientasi 

pada manusia, kemampuan manajerial terkait dengan efektifitas pengelolaan 

Madrasah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. Adapun kemampuan kewirausahaan merupakan kemampuan yang 

tanpak dari kemandirian Kepala Madrasah dalam pengelolaan sumber daya yang 

ada. 

Demikian halnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh MTs N 2 

Bandar Lampung, tidak lepas dari peran Kepala Madrasah sebagai pemimpin 

Madrasah tersebut. Pola-pola kepemimpinan yang dipergunakan oleh Kepala 

Madrasah dalam mengelola Madrasah ini terbukti memberikan kontribusi atau 

sumbangan yang positif bagi perkembangan dan kemajuan di kemudian hari. MTs 

N 2 Bandar Lampung merupakan Madrasah yang keberadaannya cukup mendapat 

tanggapan positif dari masyarakat banyak dengan bukti masyarakat 

menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah  tersebut dari data yang saya dapatkan 
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tercatat pada tahun 2014 ada 1.333 jumlah siswa yang sekolah diMadrasah 

tersebut, jumlah tersebut merupakan jumlah siswa terbanyak dari jumlah 

Madrasah-Madrasah swasta lainya yang ada di Bandar Lampung. Disamping itu 

jumlah murid tiap tahunnya terus bertambah, hubungan interpersonal yang terjalin 

baik dan harmonis antara Kepala Madrasah, guru, murid, orang tua dan 

masyarakat. 

Eksistensi MTs N 2 Bandar Lampung ini menjadi tanggung jawab Kepala 

Madrasah sampai saat ini berjalan cukup baik walaupun masih memerlukan 

peningkatan kualitas yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kualifikasi 

kepemimpinan Kepala Madrasah, dapat  dirumuskan secara lebih jelas setelah 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap aktivitas Kepala Madrasah 

sebagai pemimpin formal yang bertanggung  jawab  atas  kelangsungan  hidup  

Madrasah khususnya yang berkaitan dengan upaya mengembangkan dan 

memajukan Madrasah tersebut.  

Terdorong keingingan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan 

kepemimpinan Kepala Madrasah dalam melakukan manajemen perubahan, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi Manajemen Perubahan di MTs N 2 

Bandar Lampung. 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian ini, utamanya dalam bentuk sederhana 

yang dilakukan dalam bentuk analisis kasus melalui tinjauan pustaka mempunyai 
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fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian  dengan  memilih  konsep-

konsep  yang  tepat  yang dijadikan fokus dan sub-fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Untu memahami dengan lebih dalam terhadap fenomena yang 

dikemukakan diatas, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada : “ 

Implementasi Manajemen Perubahan pada program kelas unggulan di MTs N 2 

Bandar Lampung” 

 2. Subfokus Penelitian   

Adapun sub-fokus dari penelitian ini yaitu : 

1. Penyelenggara program kelas unggulan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

2. Pelaksanaan kelas unggulan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

3. Faktor pendukung yang paling dominan dalam pelaksanaan program 

 unggulan 

C. Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah manajemen perubahan pada program kelas unggulan di 

MTs N 2 Bandar Lampung? 

D. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka 

penulis ambil satu pokok Rumusan yaitu : Implementasi Manajamen Perubahan 

pada Program Kelas Unggulan di MTs 2 Bandar Lampung 

F. Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat penelitian ini, peneliti rangkum ke dalam dua bagian 

yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. hasil penilitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam  

b. untuk menambah perbendaharan penelitian dalam lingkup pendidikan  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penelitian, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai lingkup pendidikan serta dapat dijadikan sebuah 

pengalaman dan pegangan sebagai calon pendidik atau guru sehingga 

media yang diterapkan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

penggunaannya. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun langsung sebagai referensi mengenai pemahaman pentingnya 

peran Kepala Madrasah dan manajemen perubahan disebuah madrasah. 

c. Bagi Kepala Madrasah dan guru setelah membaca hasil penelitian ini, 

dapat berintropeksi bahwa Kepala Madrasah sangatlah berperan penting 

dalam manajemen perubahan sebuah Madrasah.  

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Perubahan 

1. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan 

usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, 

menggunakan metode yang efesian dan efektif untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya
1
. 

Menurut samino, menyatakan bahwa manajemen menurut bahasa (etimologis) 

latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere berarti melakukan, selanjutnya kata 

manus dan agere digabung menjadi manager yang artinya menangani. Manager 

diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manager, dan kata 

bendanya management serta manager untuk orang yang melakukan manajemen. 

Akhirnya kata management  serta manager untuk orang yang melakukan manajemen. 

Akhirnya kata management tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi manajemen atau mengelola. Jadi manajemen menurut bahasa adalah 

mengatur atau mengelola atau mengurusi, bahkan memeriksa dan memimpin. Adapun 

yang diatur oleh Kepala Madrasah dalam manajemen adalah men, money, methods, 

material, machines, and market, disingkat dengan 6 M dan semua aktivitas yang 

                                                             
1
 Oemar Hamalik, Manajemen Perkembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010.  h.16  
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ditimbulkan dalam proses manajemen itu. Sedangkan manajer menurut istilah adalah 

suatu proses pengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar 

diselesaikan secara efektif dan efesien dengan melalui orang lain untuk mencapai 

sebuah tujuanyang ingin dicapai. 

Sedangkatkan manajemen menurut istilah (terminologis) menurut Robbins 

dan Coulter, bahwa “istilah manajemen mengacu pada proses pengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan 

efesien dengan melalui orang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. 

Jadi untuk menuju perubahan suatu Madrasah atau lembaga Kepala Madrasah harus 

membuat sebuah perencanaan yang mana perencanaan itu didalamnya terkait dengan 

manajemen dan pelibatan orang lain (guru, wali murid dan masyarakat)”, yang 

bekerja secara produktif, kreatif serta memiliki kinerja dan cita – cita yang besar 

untuk memajukan lembaga pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga 

tujuan Kepala Madrasah untuk mencapai tujuan perubahan sebbuah Madrasah atau 

lembaga yang dipimpin sangatlah mudah tercapai.  

Jadi Manajemen Madrasah adalah merupakan model manajemen yang 

memberikan otonomi atau kemendirian yang lebih besar kepada Madrasah. Model ini 

mendorong pengambilan keputusan yang melibatkan secara aktif dari semua warga 

Madrasah sesuai strandar mutu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, fasilitas 

Madrasah, peningkatan kualitas kurikulum, dan pertumbuhan jabatan guru. 

Keputusan yang diambil harus melibatkan secara langsung semua warga Madrasah, 

yaitu : guru, siswa, Kepala Madrasah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat 
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yang berhubungan dengan program madrasah. Dengan adanya manajemen berbasis 

Madrasah ini diharapkan ada partisipasi warga Madrasah secara aktif, sehingga 

membanggun rasa memiliki bagi setiap warga Madrasah dan dapat meningkatkan 

rasa tanggung jawab dan dedikassi warga Madrasah. Untuk itu, maka kepemimpinan 

Kepala Madrasah harus kuat, kemimpinan yang kuat menggunakan gaya partisipatif, 

yaitu : memperdayakan semua komponen dalam komunitas Madrasah. 

Dari teori diatas dapat disimpulan bahwa manajemen adalah sebuah 

pengaturan atau pengelolaan pengkoordinasian yang dilakukan oleh seorang manajer 

atau pemimpin yang dapat mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar 

diselesaikan secara efektif dan efesien dengan melalui orang lain untuk mencapai 

sebuah tujuan yang ingin dicapai. 

Manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-

sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
2
 

Sebagai manajer/pemimpin, kepala sekolah pada hakekatnya adalah seorang 

perencana, organisator, pemimpin, dan seorang  pengendali. 

Keberadaan manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan sebab organisasi 

sebagai alat mencapai tujuan organisasi dimana didalamnya berkembang berbagai 

macam pengetahuan, serta organisasi menjadi tempat untuk membina dan 

mengembangkan karir-karir sumber daya manusia, memerlukan manajer yang 

mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan 

                                                             
2
 Hani Handoko, Manajemen,Yogyakarta: BPFE, 1984. h.8 
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agar organisasi dapat mencapai yang telah ditetapkan. 

Sebagai seorang kepala sekolah tidak bisa sekedar memiliki keinginan yang 

harus diikuti bawahan, tanpa bisa menunjukan keteladanan bagi mereka. Dalam 

islam, anatara ucapan perbuatan dan perbatan harus relavan.  

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Surat Al-Baqaroh ayat 30: 

                  ........ 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah (pemimpin) di muka 

bumi........"  

Menurut Zakiah dalam buku Ilmu Pendidikan Islam dijelaskan dalam sabda 

Rasulullah SAW: 

   ُكلُُّكْم َراٍع ُكلُُّكْم َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinya” 

Jadi, Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin bertindak sebagai orang 

yang memiliki kemampuan untuk membimbing anak buahnya (para guru) sehingga 

tercapai tujuan bersama. Kepala Madrasah haruslah dapat menjalankan 

kepemimpinannya dengan baik karena kedudukan Kepala Madrasah merupakan suatu 

bentuk menjalan amanah dari Allah.  
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Kembali kepada manajemen pendidikan mempunyai arti kerja sama untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
3
 Seperti diketahuan bahwa tujuan pendidikan itu 

merentang dari tujuan yang sederhana sehingga dengan tujuan yang kompleks, 

tergantung lingkup dan pengertian pendidikan mana yang dimaksud. Pada tingkat 

sekolah misalnya, terdapat tujuan sekolah.  

Sementara pengertian Perubahan pada dasarnya melakukan segala sesuatu 

secara berbeda. Adapun pengertian perubahan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah hal (keadaan ) yang berubah atau suatu peralihan.
4
 

Perubahan merupakan suatu keharusan karena perubahan adalah esensi dari 

kemajuan. Menjadi maju berarti harus berpindah posisi semakin kedepan  dari posisi 

semula. Dengan demikian dapat kita mengatakan lagi bahwa perubahan senantiasa 

mengandung makna, beralihnya keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi 

keadaan setelahnya (the after condition)5 

Menurut Pidarta, menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dalam menyusun sebuah 

perencanaan, koordinasi, pengarahan, kontrol/pengawasan untuk mencapai sasaran 

atau tujuan yang dapat menjadikan sebuah organisasi atau lembaga menjadi lebih 

baik dari kemarin untuk mencapai tujuan.
6
 

                                                             
3
 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. h. 16 

4
 Purwa Darminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2005. 

h. 129 
5
 Winardi, J. Manajemen Perubahan (Manajemen of Change). Jakarta: Prenada Media, 2005. 

h. 1 
  

6
 Pidarta Made. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Melton Putra, 1988. h. 14. 
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Sehingga secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen 

Perubahan adalah sebuah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha 

manusia dengan bantuan manusia lain mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengaturan untuk menuju sebuah kemajuan. 

Setelah dijelaskan pengertian manajemen dan perubahan, selanjutnya 

dirumuskan pengertian manajemen perubahan. dibuat termasuk beberapa aturan yang 

selama ini dianggap sulit untuk diubah. 

Dalam Al-Quran Allah SWT telah menjelaskan mengenai perubahan dalam 

surah Ar-Rad’ ayat 11: 

                  ...........      

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum 

itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” .(Q.S Ar-Rad’: 11). 

Manajemen Perubahan menyangkut dengan penyesuaian-penyesuaian 

berdasarkan kondisi realita yang terjadi, dimana penyesuaian tersebut telah 

melibatkan kepemimpinan disana. 

Kepemimpinan dipercaya sebagai suatu kekuatan kunci penggerak organisasi 

yang mampu membangun suatu budaya baru yang sesuai dengan perubahan.
7
 Artinya 

dengan kapasitas kepemilikan ilmu kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin 

maka perubahan dapat dilakukan. Kepemimpinan pada era perubahan seyogyannya 

                                                             
7
 Aan komariah, Kepemimpinan Visioner dan corporate Culture diPerguruan Tinggi. Dalam 

Buchari Alma, Corporate University, Bandung: Alfabeta, 2008 
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bertipekan pemimpin visioner dengan menerapkan tujuan masa depan organisasi 

secara profesional.
8
 Hal ini dituntut oleh situasi dan kondisi saat ini yang 

menginginkan adanya visi bagi organisasinya ssebagai antisipasi dan proyeksi bagi 

masa depan yang tidak menentu.
9
 Sebuah visi dibangun atas dasar keinginan untuk 

melakukan perubahan dan misi bertugass mendampingi untuk mewujudkn visi 

tersebut. 

                              

      

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Kata Hijrah disini yaitu suatu peurbahan dijalan Allah. Sama halnya dengan 

manajemen perubahan yaitu suatu strategi perubahan organisasi yang bertujuan untuk 

melakukan pembaruan terhadap kemampuan organisasi agar memiliki kinerja yang  

tinggi. Manajemen Perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-

akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Manajemen 

perubahan merupakan strategi untuk menjamin eksistensi diri dan organisasi menuju 

tercapainya visi dan misi.  

Manajemen perubahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola 

akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. 

                                                             
8
 Ibid., 

9
 Ibid., 
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Organisasi dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar 

organisasi tersebut. Manajemen perubahan ini merupakan proses, alat, dan teknik 

untuk mengelola orang-sisi proses perubahan, untuk mencapai hasil yang diperlukan, 

dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang 

luas.  

Jadi dapat diartikan bahwa manajemen perubahan marupakan strategi yang 

harus dilakukan oleh seorang manajer dalam organisasinya untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan diorganisasi yang dipimpin serta mempertahan eksistensi yang 

telah dicapai agar proses manajemen yang meliputi Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian), Leading (kepemimpinan dan penggerakan), serta 

Controlling (monitor dan evaluasi), bisa berjalan secara efektif dan efisien. 

2.  Tingkat – tingat Perubahan 

Menurut Winardi, menyatakan bahwa ada dua macam untuk menganalisis 

tingkat – tingkat perubahan keorganisasian atau lembaga pendidikan. Salah satu 

metode adalah mempelajari tingkat – tingkat individu kelompok dan tingkat 

keorganisasian, dan metode kedua adalah mempelajari tingkat perubahan yang 

diperlukan pada kelompok yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Kombinasi 

antara tingkat da derajat atau tingkat perubahan yang menghasilkan sebuah matriks 

hubungan – hubungan tersebut.
10

 

a. Perubahan pada tingkat individu 

                                                             
10

 Winardi, Manajemen Perubahan, ( Jakarta: Pranada Media, 2005) 
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Perubahan – perubahan pada tingkat individual jarang menimbulkan 

implikasi signifikan, bagi organisasi yang bersangkutan secara total, walaupun 

terdapat adanya kekecualian tertentu pada saat – saat tertentu. Contoh – contoh 

perubahan pada tingkat individual misalnya perubahan pada penugasan pada 

pekerjaan, dipindahkannya karyawan yang bersangkutan pada lokasi yang berbeda, 

atau perubahan kodisi kedewasaan individu yang bersangkutan, yang terjadi dengan 

berlangsungnya waktu. 

b. Perubahan pada tingkat kelompok 

Kebanyakan perubahan keorganisasian menimbulkan dampak besar, pada 

tingkat kelompok. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebanyakan kegiatan didalam 

organisasi – organisasi di organisasi pada bisnis kelompok. Kelompok yang dimaksud 

adalah departemen – departemen, tim – tim proyek, unit – unit fungsional di dalam 

departemen, atau kelompok – kelompok kerja informal. Perubahan – perubahan pada 

tingkat ini dapat mempengaruhi arus pekerjaan, desain pekerjaan, organisasi sosial, 

sistem – sistem pengaruh dan status, dan pola – pola komunikasi. Dengan demikian, 

para manajer dalam hal memimplementasikan perubahan, perlu mempertimbangkan 

faktor – faktor kelompok. 

c. Tingkat Keorganisasian 

Perubahan yang terjadi pada tingkat keorganisasianpada umumnya dinyatakan 

organisasi (organizational developmen). Secara teknikal, istilah pengembangan 

organisasi berkaitan dengan setiap perubahan yang direncanakan, didalam setiap 



19  

organisasi. Contoh: tindakan organisasi struktur dan tanggung jawab organisasi yang 

bersangutan, perombakan total sistem perusahan tersebut, atau perubahan – 

perubahan besar dalam sarana – sarana organisasi yang bersangutan. 

Menurut Purnama dan Zulkieflimansyah, menyatakan bahwa tingkat – tingkat 

perubahan sebagai berikut : 

1. Tidak ada perubahan yang dignifikan (Continuation) 

 Pola ini terjadi karena adanya pengulanganstrategi yang sama dengan strategi 

yang digunakan dalam priode sebelumnya. Karena sama sekali tidak membutuhkan 

keahlian baru dan tidak adanya tugas yang belum dikenal, maka keberhasilan proses 

pengimplementasian strategi semata – mata ditentukan oleh pemantauan kegiatan 

untuk memastikan kegiatan yang telah ditentukan. Pada level ini experince curse 

effect (belajar dari pengalaman terdahulu) dapat membantu mengimplementasi 

strategi yang lebih efesien. Pola ini merupakan pola yang sederhana karena dengan 

formulasi strategi baru pada perusahaan atau lembaga masih berada dalam industri 

yang sama dan produknya pun relatif tidak berubah. 

2. Perubahan Rutin (Rountine Change) 

 Perubahan rutin merupakan perubahan pada market appeal dari iklannya, 

memperbarui dan menyesuaikan kemasan, menggunakan taktik harga yang berbeda – 

beda, dan mungkin saja merubah distributor atau metode distribusinya. Pada kata lain 

perusahan yang terjadi bukanlah perusahan yang signifikan, karena perusahaan masih 

berada pada industri yang sama serta format organisasinya pun tidak berubah. Salah 
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satu penting dalam perubahan rutin adalah melibatkan postioning repostioning 

produk dalam benak pelanggan. 

3. Perubahan terbatas (Limited Chage) 

 Perubahan ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada 

pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Pada tingkat perubahan 

ini, terdapat banyak variasi karena produk dapat menjadi baru dalam berbagai cara. 

Untuk itulah walaupun perusahan masih berada didalam indutri yang sama, akibat 

adanya variasi atau perubahan produk, format organiasasipun itu mengalami 

peruabahn. 

4. Perubahan Radikal (Radical Chage) 

 Merupakan suatu organisasi besar – besaran dalam perusahaan. Jenis 

perubahan ini bisa dilakukan pada saat terjadi marger dan akuisisi. Tetapi masih ada 

dalam industri yang sama. Akuisisi dan marger ini dapat menjadi kompleks, apabila 

perusahaan ingin mengintegrasikan dua perusahaan sevara utuh. Perolehan suatu 

perusahaan baru kadangkala tidak hanya berakibat kepada diperolehnya sebuah 

produk yang baru, tetapi juga mengonfontrasikan masalah – masalah hukum, 

kompleksitas pengembangan struktur organisasi baru,, dan sering kali untuk 

menggabungkan keyakinan dan nilai – nilai organisasi yang bertentangan. 

5. Organizational Redirection 

 Melibatkan marger dan akuisasi perusahaan yang berasal dari industri yang 

sama sekali berbeda. Tingkat perubahan ini sangat tergantung pada bagaimana 
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perbedaan industri tersebut dan bagaimana melakukan sentralisasi manajemen dari 

perusahaan baru. Bentuk lain dari organizional redirection munculpada saat 

perusahaan meninggalkan suatu industri dan memasuki industri yang baru. Jenis ini 

merupakan perubahan kompleks. Perubahaan ini melibatkan perubahaan misi 

perusahaan dan membutuhkan rangkaian keahlian dan teknologi yang baru 

dikembangkan.
11

 

3. Faktor – faktor Penghambat Perubahan 

Menurut Winardi, menyatakan bahwa faktor penghambat perubahan adalah 

para individu – individu dan tingkat keorganisasian yang menentang perubahan. Teori 

– teori tentang organisasi dan prilaku keorganisasian mengajarkan kita bahwa 

kepribadian, persepsi,, pembelajaran, dan motivasi merupakan karakteristik dasar, 

individu – individu yang menyebabkan mereka cenderung menentang perubahaan. 

Berikut ini merupakan alasan – alasan mengapa individu – individu menentang 

perubahan : 

a. Persepsi selektif 

 Kita mengetahui bahwa manusia sering kali mempersepsi hal yang sama 

dengan cara yang berbeda – beda. Andai kita perubahaan terjadi, maka para 

individu cenderung memusatkan perhatian mereka pada persoalan bagaimana 

mereka akan mendapatkan pengaruh secara pribadi, dari pada memandang 

gambaran lebih luas tentang perubahan tersebut bagi organisasi dimana mereka 

                                                             
11

 Purnomo & Zulkieflimansyah, Manajemen Strategi, (Indonesia: Fakultas Ekonomi 

Univesitas Indonesia, 2005) 
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bekerja. 

b. Kurangnya informasi 

 Manusia menentang perubahan, karena tidak memiliki (cukup banyak) 

informasi tentang apa yang diekspektasi dari perubahan tersebut, atau mengapa 

kiranya perubahan tersebut demikian penting. Adanya kata alasan – alasan bagi 

adanya perubahan tidak diterangkan secara jelas, maka manusia cenderung 

mengisi kekurangan – kekurangan informasi yang mereka rasakan dengan 

tindakan spekulasi, yang kerap kali mengasumsi menekankan sisi keburukan dari 

pihak yang melaksanakan perubahan tersebut, dan dampak baru bagi diri pribadi 

mereka masing – masing. 

c. Perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui 

 individu – individu menentang perubahan apabila mereka tidak memiliki 

kepastian tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi 

kesejahteraan mereka. Mungkin mereka mengajukan pertanyaan : “bagaimanakah 

perubahan tersebut akan mempengaruhi kepastia pekerjaan (Job security). 

 Pihak lain, risau tentang ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan, atau ketidak mampuan untuk melakukan tugas – tugas sebaik 

mereka melaksanakannya sebelum perubahan terjadi. Di samping itu, perasaan 

takut tentang kemungkinan terjadinya kehilangan jabatan, status, atau kekuasaan 

yang sudah dimiliki. Ada juga kemungkinan bahwa pekerjaan akan kurang begitu 

menyenangkan atau menjadi lebih sulit, setelah perubahan dilaksanakan dan 

timbul kemungkinan hilangnya interaksi – interaksi sosial yang disenangi. 
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d. Kebiasaan 

 Banyak orang yang mempreferensi kegiatan dan kejadian – kejadian yang 

sudah biasa dihadapi mereka, sekalipun hal tersebut tidak optimal. Perhatikan 

misalnya upaya seorang perokok, yang ingin menghentikan kebiasaan merokonya, 

atau seseorang yang berupaya untuk mengatasi kebiasaan tidak berolahraga. 

Mengubah suatu kebiasaan sangat sulit bahwa terpaksa dikorbankan manfaat yang 

dipersepsi dalam pikiran orang tentang kebiasaan yang ada, sekalipun perilaku 

baru akan menimbulkan dampak yang lebih menguntungkan. 

e. Penolakan terhadap pihak yang menginisiasi perubahan 

 Andai kita sesuatu perubahan terkesan bersifat arbitrer, atauu tidak masuk 

akal, atau penetapan waktunya, dan cara pengimplementasiannya kurang menarik 

minat orang – orang yang diekspektasi melaksanakannya maka akan timbul gejala, 

di mana sikap penolakan dan amanah sering kali ditunjukkan kepada pihak yang 

memulai (menginisiasi) perubahan tersebut
12

. 

 Organisasi – organisasi yang terjadi penghambat terjadinya perubahan adalah 

organisasi – organisasi yang menentang perubahan : 

a) Stabilitas Struktural 

Kita mengetahui bahwa pada umumnya organisasi – organisasi 

menciptakan hierarki, sub kelompok – kelompok, peraturan – peraturan, serta 

prosedur – prosedur guna memelihara ketertiban dan guna membina prilaku. 

Orang – orang yang sesuai kriteria perilaku yang didambaka tersebut 
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ditempatkan dan mereka dibentuk lebih lanjut melalui proses sosialisasi dan 

pengkondisian keorganisasian. Struktur – struktur, peraturan – peraturaan, dan 

pengkondiian tersebut, didesain guna mengembangkan prilaku – prilaku yang 

dapat diramalkan dan yang dapat diprediksi. Prilaku – prilaku demikian pada 

umumnya menentang perubahan perlu juga diinginkan bahwa sesuatu 

organsasi merupakan sebuah sistem struktur – struktur atau subsistem – 

subsistem yang berinterelasi. Apabila terjadi perubahan suatu wilayah, maka 

hal tersebut akan menimbulkan dampak pada wilayah lain yang mungkin 

tidak dapat diterima. 

b) Suboptimasi Fungsional 

   Perbedaan – perbedaan dalam orientasi fungsional, tujuan – tujuan,dan 

ketergantungan pada sumberdaya dapat menyebabkan timbulnya perubahan –

perubahan yang dianggap menguntungkan,bagi unit fungsional tertentu, tetapi 

yang oleh unit lainnya mungkin dianggap merugikan, atau merupakan 

ancaman. Unit – unit fungsional biasanya mementingkan diri mereka sendiri, 

apabila mereka mengevaluasi perubahan – perubahan potensional. Mereka 

membantu perubahan – perubahan yang menyebabkan kesejahteraan mereka 

meningkat, dan mereka menentang hal – hal yang merugikan mereka. 

c) Kultural Keorganisasian 

Dalam teori prilaku keorganisasian, ada pendapat mengatakan bbahwa 

kultural keorganisasian maksudnya nilai – nilai, norma – norma, dan 

ekspektasi – ekspektasi yang telah berakar, memengaruhi cara berpikir dan 
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berprilaku yang dapat diperiksi. Para anggota keorganisasian menentang 

perubahan yang menyebabkan mereka melepaskan asumsi, dan cara – cara 

yang disepakati untuk melaksakan tugas – tugas. 

d) Norma – norma Kelompok 

Kelompok – kelompok ada umumnya mengembangkan norma – 

norma mereka sendiri guna membantu pengembangan prilaku yang dianggap 

baik oleh mereka. Kebanyakan anggota organisasi, mengikuti norma – norma 

tersebut, terutama pada kelompok – kelompok yang bersifat kohesif. Maka, 

setiap perubahan – perubahan yang menyatakan rusaknya norma – norma 

kelompok, tugas – tugas, atau hubungan – hubungan peranan yang cenderung 

ditentang. Kelompok – kelompok juga melaksanakan suboptimasi guna 

memastikan kepentingan – kepentingan diri sendiri yang sering kali 

mengorbankan organisasi yang lebih besar. 

Menurut Buhler, menyatakan bahwa faktor penghambat suatu 

perubahan dalam individu dan organisasi sebagai berikut: 

a. Semangat rendah 

b. Tingginya tingkat ketidakpuasan pegawai 

c. Komunikasi yang buruk 

d. Pengambilan keputusan yang salah 

e. Rendahnya produktivitas dan kualitas kerja 

f. Menurunnya produktivitas peralatan 

g. Hubungan dengan karyawan yang buruk 
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h. Kemacetan kerja 

i. Tingginya angka kecelakaan  

j. Tingginya angka pergantian karyawan 

k. Tingginya tingkat kelambanan 

l. Tingginya angka absensi 

4. Peran Kepala Madrasah dalam manajemen perubahan 

Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa peran Kepala Madrasah dalam 

menajemen perubahan di Madrasah adalah menggembangkan dan mengelola 

organisasi Madrasah secara profesional
13

. Karena Kepala Madrasah merupakan peran 

utama dalam meningkatkan kefektifan dan efesiensi Madrasah. Posisi Kepala 

Madrasah sebagai penanggung jawab kesuksesan atau kegagalan dalam 

melaksanakan pembelajaran akan sangat tergantung pada upaya mengoptimalkan 

peran dan tugas kepemimpian secara efektif. Sisi penting dari organisasi Madrasah 

adalah budaya organisasi yang dikembangkan Kepala Madrasah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Adapun langkah – langkah Kepala Madrasah dalm meningkatkan perubahan 

dalam sebuah Madrasah menjadi lebih mutu dan berkualitas adalah : 

a. Mengadakan riset pelanggan dan menggunakan hasilnya untuk perencanaan 

produk pendidikan (plan). 

b. Menghasilkan produk pendidikan melalui proses pembelajaran (do). 
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c. Memeriksa produkk pendidikan melalui evaluasi pendidikan /evaluasi 

pembelajaran, apakah hasilnya sudah sesuai rencana atau belum (chek). 

d. Memasarkan produk pendidikan dan menyerahkan lulusannya kepada orang tua 

atau masyarakat, pendidikan lanjut ataupun didunia usaha (analyze). 

e. Menganalisis bagaimana produk tersebut diterima dipasar, baik – baik pada 

pendidikan lanjut ataupun di dunia usaha dalam hal kualitas, biaya dan kretaria 

lainnya (analyzi).  

  Jadi, jika Kepala Madrasah mengusai langkah – langkah tersebut, untuk 

mengembangkan perubahandalm sebuah Madrasah dalam menuju perubahan 

penddikan yang lebih bermutu akan mudah tercapai tujuan tersebut. 

  Mulyadi juga menjelaskan langkah – langkah bagi seorang Kepala Madrasah 

yang bisa dijadikan pedoman untuk melakukan perencanaan manajemen 

perubahandalam sebuah Madrasah, yaitu : Identifikasi kebutuhan perubahan dalam 

Madrasah
14

. 

  Budaya organisasi saat ini merupakan buaya kulitas jika memenuhi kretaria 

sebagai berikut : 

1.  Komunikasi terbuka dan terus – menerus 

2.  Saling mendukung partnership internal 

3.  Menggunakan pendekatan kerja tim dalam menyelesaikan masalah 

4.  Berobsesi terhadap perbaikan pekerjaan secara luas 

5.  Partisipasi dan keterlibatan pekerjaan secara luas 
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6.  Memperhatikan masukan dan umpan balik dari konsumen 

7.  Menuangkan perubahan yang direncanakan, secara tertulis perubahan dalam  

  sebuah Madrasah akan dilakukan harus dibuat daftar disertai penjelasannya.  

  Mengembangkan rencana untuk membuat perubahan dalam sebuah Madrasah. 

  Menurut Buhler, menyatakan bahwa peran Kepala Madrasah dalam 

manajemen perubahan adalah : 

a. Merencanakan  

  Sebagai seorang manajer atau Kepala Madrasah hendaknya membuat 

sebuah perencanaan yang nantinya untuk mencapai sebuah tujuan yang 

diinginkan. Manajer harus menentukan arah tindakan yang akan diambil untuk 

masa depan, manajer harus mengumpulkan informasi dan membuat daftar 

kemungkinan alternatif, kemuian manajer harus memilih jalan alternatif sebagai 

pengambilan sebuah keputusan. 

b. Mengorganisir 

  Mengorganisir adalah fungsi kritis untuk setiap manajer. 

Mengorganisir melibatkan keputusan tentang bagaimana manajer membagi – 

bagi pekerjaan yang harus diselesaikan. 

c. Mengontrol  

  Pengontrolan yang berhubungan dengan kinerja dan tidak 

berhubungan dengan melakukan supervise yang bersifat memaksa atau 

pengelolaan mikro. Manajer melaksakan fungsi pengontrolan dengan 

membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan. 
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d. Memimpin  

  Memimpin disebut sebagai inti fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi 

supervisi yang sesungguhnya terhadap karyawan. Penyebutan fungsi memimpin 

sebagai mengarah dalam beberapa literature adalah pengistilahan yang tidak 

cocok. Memimpin merupakan istilah yang lebih disukai dalam kebanyakan 

lingkaran manajemen. Beberapa organisasi yang pogesif telah mengganti gelar 

“manajer” menjadi “pemimpin” untuk merefleksikan mentalitas baru ini. 

  Dengan adanya penerapan suatu manajemen perubahan di Madrasah, yaitu 

merubah dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang lebih maju maka Madrasah 

tersebut akan diminati oleh masyarakat. Dan masyarakat juga tidak beranggapan lagi, 

bahwa Madrasah tidak tertinggal lagi dengan pendidikan – pendidikan yang lain.  

 

B. TINJAUAN TENTANG PROGRAM KELAS UNGGULAN 

1. Sejarah Singkat Program Kelas Unggulan 

  Sekitar tahun 1992, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang 

menjadi Departemen Pendidikan Nasional) mulai memperkenalkan pendidikan 

berwawasan keunggulan. Pengembangan sumber daya manusia yang memiliki 

wawasan keunggulan multka dibutuhkan. Pengembangan sumber daya manusia 

berwawasan keunggulan merupakan fungsi organik dalam menuju abad yang 

diwarnai dengan persaingan bebas. Hal ini merupakan tantangan juga bagi 

pembangunan sektor pendidikan. Karena pendidikan berwawasan keunggulan sangat 

penting, maka Departemen Pendidikan dan kebudayaan mengadakan Rapat Kerja 
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Nasional (Rakenas) pada tahun 1996 yang temanya adalah “Mewujudkan Wawasan 

Keunggulan Melalui Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Meningkatkan daya 

Saing Bangsa”. 

  Pada hakekatnya wawasan keunggulan merupakan cara pandang bangsa 

Indonesia untuk mewujudkan gagasa, ide, dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan 

sikap yang terbaik menurut kemampuan warga Negarasecara konsisten dan 

berdisiplin dalam rangka pembangunan bangsa. Wawasan keunggulan meliputi iman 

dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian yang mampu menghadapi 

era globalisasi, keunggulan yang dapat menghasilkan karya mutu, keahlian dan 

profesionalisme dalam penguasaan ilmu kekeluargaan dan keatuan bangsa. Dengan 

wawasan keunggulan itu diharapkan mencapai keunggulan dalam peraturan 

Internasional. 

  Salah satu alternatif falam rangka mengimplementasi wawasan kelas 

unggulan adalah melalui program kelas unggulan. Halini mengacu pada Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487//U/1992, pasal 15 yang berbunyi 

penerapan wawasan keunggulan melalui program percepatan, program khusus, 

program kelas khusus, dan program pendidikan kelas khusus yang merefleksikan 

pendidikan keunggulan.
15
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2. Pengertian kelas unggulan 

  Kelas unggulan adalah kelas yang diikuti oleh sejumlah siswa yang unggul 

dalam tiga ranah penilaian dengan kecerdasan di atas rata-rata yang dikelompokkan 

secara khusus. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk membina siswa dalam 

mengembangkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya seoptimal 

mungkin sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan , dan sikap yang terbaik 

sebagaimana semangat konsep wawasan keunggulan.
16

  

  Program kelas unggulan ini diselesaikan dalam waktu 3 tahun, mempunyai 

kurikulum tersendiri, menambah penambahan mata pelajaran sesuai jurasan yang 

dipilih. Dalam proses belajar siswa kelas unggulan ditargetkan mencapai ketuntasan 

belajar diatas kelas reguler. 

  Kelas unggulan merupakan kelas percontohan yang dapat dilakukan dengan 

melibatkan semua Stakeholder sekolah mulai dari orang tua, siswa, guru-guru, 

karyawan, lingkungan, pengawasan, instansi Diknas dan semua pihak yang berkaitan 

dengan urusan pendidikan. 

  Pada dasarnya bentuk pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berprestasi atau 

diatas rata-rata (dalam istilah Sutratinah, anak supernormal) dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu : 

a. Acceleration (percepataan) 

b. Segregation (Pengelompokan) 
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c. Enrichment (Pengayaan)
17

 

  Segregation adalah pengelompokan atau persaingan, siswa disendirikan 

menjadi kelompok khusus semacam Ability Grouping (kelompok kecakapan). 

Segregation dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Kelas biasa ditambah dengan kelas khusus. Anak diatas rata-rata mengikuti 

secara penuh seluruh kegiatan disekolahnya seelah itu mendapat pelajaran 

tambahan dalam kelas khusus. 

b) Mengikuti kelas biasa (reguler class) tetapi tidak penuh 100% (hanya ± 75%) 

ditambah dengan mengikuti kelas khusus (special class), karena jumlah jam 

pelajaran, maka anak diatas masih mempunyai waktu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan untuk pengembangan aspek 

kepribadian, karena jumlah jam belajar yang cukup lama dikelas khusus, anak 

diatas rata-rata masih memperoleh kesempatan bersaing  dengan teman 

sesama diatas rata-rata. 

c) Secara penuh anak diatas rata-rata dimaksukkan dalam kelas khusus. Ini 

berarti guru-guru, kurikulum, metode dan komponen pendidikan yang lain 

dilaksanakan secara khusus. Pihak guru dapat dengan mudah melakukan 

tugasnya karena murid yang dihadapi mempunyai tingkat kecerdasan yang 

sederajat. Pihak murid merasa ada persaingan dengan teman-teman yang 

memiliki kemampuan seimbang, sehingga dapat mempercepat pelajaran 
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sesuai dengan kondisi mental peserta didik. 

d) Alternatif terakhir dengan mendirikan sekolah khusus untuk anak diatas rata-

rata agar mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan 

diri, karena dapat bersaing dengan anak lain yang juga sama-sama super 

dengan segala fasilitas yang diperlukan.
18

 

3. Konsep Dasar Kelas Unggulan 

  Setelah kita mengetahui sejarah dan pengertian kelas unggulan, ada baiknya 

kita mengetahui konsep dasar kelas unggulan sebelum kita mengetahui tujuan kelas 

unggulan. Konsep dasar kelas unggulan antara lain: 

a) Setiap anak pada dasarnya memiliki kemampuan, bakat dan minat yang 

berbeda, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat pelayanan belajar yang 

memadai agar kemampuan, bakat dan minat yang dimilikinya dapat 

berkembang secara optimal. 

b) Anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, apabila tidak 

memperoleh pelayanan khusus, anak menimbulkan perilaku negatif seperti 

lekas bosan terhadap rutinitas sehari-hari, suka memaksakan pendapat kepada 

orang lain, sikap tenggang rasa yang kurang, acuh tak acuh, dan mudah 

tersinggung yang pada akhirnya akan menghambat perkembangandirinya. 

c) Pengelompokan siswa yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata kedalam 

kelas khusus, akan memudahkan guru atau pendidik dalam memberikan 

pelayanan belajar, sehingga siswa akan memperoleh kesempatan berkembang 
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lebih cepat. 

4. Tujuan Kelas Unggulan 

 Tujuan Kelas Unggulan antara lain: 

a. Mempersiapkan siswa yang cerdas,beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta sehat jasmani dan rohani. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kecerdasaan diatas rata-

rata untuk mendapat pelayanan khusus, sehingga mempercepat perkembangan 

bakat dan minat yang dimilikinya. 

c. memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih cepat menguasai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan ketentuan kurikulum. 

d. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi baik. 

e. Mempersiapkan lulusan menjadi siswa unggul dalam ilmu pengetahuan, budi 

pekerti dan keterampilan sesuai dengan tingkat pengembangannya.
19

   

5. Ciri-ciri Kelas Unggulan 

 Kelas Unggulan adalah kelas yang dipersiapkan secara dini untuk 

pengembangan kelas unggulan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki sejumlah siswa dengan minat, bakat, kemampuan, dan keceerdasan 

yang tinggi. 

b. Diasuh oleh sejumlah pembimbing atau guru atau tutor yang profesional dan 
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handal dibidangnya. 

c. Melaksanakan kurikulum dengan menekankan pada mata pelajaran 

Matematika, IPA, Seni, Olahraga, Bahasa Inggris, dan Keterampilan 

Komputer. 

d. Didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain : 

1) Kelas yang nyaman dan representatif. 

2) Laboratorium IPA, bahada ddan Komputer. 

3) Ruang Puasat Belajar Sekolah (PBS) multimedia yang dilengkapidengan 

sistem audiovisual yang lengkap. 

4) Perpustakan yang memiliki minimal 2.000 judul buku yang relevan dan 

ruang yang cukup luas untuk belajar sendiri. 

5) Lapangan olahraga dan tau ruangan yang dapat meningkatkan kebugaran 

jasmani dan persaingan prestasi. 

6) Ruang pengembangan minat dan bakat siswa lengkap dengan 

peralatanyang dibutuhkan. 

7) Suasana belajar dan lingkungan yang kondusif. 

8) Buku belajar, diklat dan bank soal latihan yang menunjang. 

9) Waktu belajarlebih banyak. 

10)  Jumlah siswa dikelas antara 20 s/d 30 siswa, sehingga seiswa menjadi 

lebih efektif 

11)  Didalam kelas dilengkapi dengan alat perkembangan yang lengkap dan 

mamadai. 
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C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN PADA PROGRAM 

KELAS UNGGULAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTs) N 2 

BANDAR LAMPUNG 

 

1. Manajemen madrasah dalam pengmbilan keputusan  

Pengertian pengambilan keputusan (desicion making) adalah melakukan 

penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa 

perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa 

tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja 

meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan 

sampai pada pengambilan keputusan yang baik. 

Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh 

banyak para ahli, diantaranya adalah: 

1. G. R.Terry : Mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah 

sebagai pemilihan yang didasarkan kretaria tertentu atas dua atau lebih 

alternatif yang mungkin. 

2. P. Siagian  : Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 

terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang 

atas alternatif dan tindakan.
20

 

 

 

Dalam pengambilan keputusan Kepala Madrasah menggambil keputusan 

dalam Manajeman Perubahan pada Kelas Unggul. Selama ini Image masyarakat 
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terhadap Madrasah sering diidentikkan dengan lembaga pendidikan kelas dua, 

tertinggal, dan kumuh. Selain itu citra negatif lain masih sering menempel di 

Madrasah misalnya, kekurang mampuan Madrasah membanggun teamwork yang 

solid dalam mengelola pembelajaran, kekurang mampuan membangunhubungan 

antar personel yang kokoh, kurang membangun sinergi dengan berbagai pihak, 

resisten terhadap perubahan, ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

perubahan sosial, perkembangan teknologi pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Citra madrasah seperti itu harus diubah melalui unjuk prestasi. Untuk 

mewujudkan madrasah yang berprestasi perlu program – program strategis yang 

harus dikembangkan oleh madrasah dalam membangun citra positif sehingga ada 

percepatan peningkatan kualitas Madrasah. Aspek – aspek yang harus diperhatikan 

oleh madrasah untuk mengantarkan madrasah yang memiliki citra positif diantaranya 

madrasah harus mempunyai visi dan misi yang jelas, memiliki SDM Kepala 

Madrasah dan guru yang mampu, manajemen yang profesional inovasi kurikulum, 

dan keterlibatan orang tua dan masyarakat. 

Menciptakan trend dunia pendidikan pada saat ini menjadi sebuah tuntutan, 

oleh karena itu Madsarah hendaknya lebih berani berinovasi. Keberanian berinovasi 

dibidang pendidikan dibawah Kementrian Agama menjadi sebuah tuntutan agar 

persepsi masyarakat yang mengaggap Madrasah sebagai pilihan kdua perlahan – 

lahan akan hilang. Untuk menciptkan citra unggulan, Madrasah perlu menampilkan 

suatu terobosan yang baru baik pada materi, kurikulumnya, fasilitas, atau 

pengajarannya. 
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 Munculnya Madrasah – madrasah yang unggul belakangan ini, berdampak 

pada animo kepercayaan masyarakay terhadap lembaga pendidikan “Madrasah” 

semakin meningkat. Terbukti dengan meningkatnya anak di Madrasah. 

Konsekuensinya, madrasah semaikn ditantang untuk meningkatkan kualitas agar 

kepercayaan masyarakat tidak goyah dan semakin menguat citra positif madrasah. 

Pada kualitas di MTs N 2 Bandar Lampung, terlihat ada upaya – upaya yang 

dilakukan lembaga pendidikan tersebut dengan membawa citra kelas unggulan yang 

setidak – tidaknya citra tersebut memiliki makna, ingin mengangkat madrasah 

menjadi madrasah unggul dalam bidang akademik maupun unggul dalam bidang 

prestasi non – akademis. 

Kelas unggulan merupakan kelas yang berisi siswa pilihan yang dipilih 

berdasarkan syarat – syarat yang keat yaitu  IQ, potensi akademik, dan prestasi 

akademik yang sangat memadai dan bila diberikan pembelajaran yang baik 

diharapkan memperoleh hasil yang baik pula.
21

 Penerapan kelas unggulam ,erupakan 

Implementasi dari Undang-undnag Republik Indonesia no 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa : Warga Negara yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewah berhak mendapatkan pendidikan khusus.
22

 

Penyelenggaraan kelass unggulan bertujuan diantaranya: mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tenaga pendidik, 

                                                             
21

 Amin mudi Utomo, 2012. Pengelolaan Pendidikan karakter Kelas Unggul di SMP N 2 cepu. 

Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, H.8. 
22

 Undang – undang No20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 
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mengembangkan potensi yang ada di Madrasah, meningkatkan kemampuan untuk 

menghadapi persaingan di dunia pendidikan dengan menciptakan keunggulan 

kompetitif.
23

 

MTs N 2 Bandar Lampung merupakan salah satu Madrasah yang telah 

menerapkan adanya kelas unggulan. Dalama penerapannya, kelas unggulan memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan kelas reguler dalam pembelajaran yang memiliki 

cakupan yang lebih banyak, waktu pembelajaran yang lebih lama dibandingkan 

dengan kelas reguler, pembinaan siswa dan lain – lain. Kaitannya dengan adanya 

kelas unggulan tersebut diharapakan mampu menghasilkan generasi yang unggul, 

berkualitas dan berakhlakul kharimah. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

membangun citra Madrasah melalui program kelas unggulan di MTs N 2 Bandar 

Lampung. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaiamana pelaksanaan 

program kelas unggulan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan faktor – 

faktor apa ssaja yang mendukung dan menghabat pelaksanaan perogram kelas 

unggul. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kelas 

unggulan di MTs N 2 Bandar Lampung. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan 

menjadi masukan sebagaimana bahan pertimbangan bagi pimpinan Kementerian 

Islam dalam menentukan kebijakan pembinaan pendidikan di Madrasah pada masa 

mendatang. 

                                                             
23

 Utomo.Op.Cit., h. 24 



BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif  kualitatif.  Metode ini digunakan  untuk membuat gambaran 

atau deskripsi tentang Implementasi Manajemen Perubahan oleh Kepala Madrasah di 

MTs N 2 Bandar Lampung secara objektif. Metode deskriptif bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, 

mengidentifikasi masalah yang atau memelihara kondisi dan praktik - praktik yang 

berlaku. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder diperoleh dengan 

teknik observasi dan teknik wawancara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam 

paradigma penelitian dengan kepala Madrasah. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dengan teknik dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di MTs N 2 Bandar 

Lampung. 

Menurut Lexy Moleong penelitian kualitatif adalah “ prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif   berupa  kata-kata tertulis, gambar dan bukan angka, 

yang mana data diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”
1
 

 

                                                             
1
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2011), h.4 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah 

bidang kurikulum, kesiswaan, sarana pendidikan, keuangan, hubungan masyarakat, 

guru mata pelajaran atau wali kelas, MTs N 2 Bandar Lampung . Penentuan kepala 

Madrasah, wakil kepala Madrasah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana pendidikan,  

keuangan,  hubungan masyarakat serta guru pengampu mata pelajaran sebagai subjek 

penelitian karena kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah bidang kesiswaan, 

kurikulum, sarana pendidikan, keuangan, hubungan masyarakat, guru kelas, atau 

orang-orang yang terlibat langsung dalam manajemen Madrasah yang berjumlah 19 

orang. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 

ajaran 2017/2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.2 Observasi 

diartikan juga sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-

gejala yang tampak pada objek yang akan kita teliti.  

                                                             
2
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta.. 1998), h. 30 
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Menurut Margono dalam Julita S, teknik observasi dibedakan menjadi dua, 

yaitu observasi secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Yang dimaksud 

dengan observasi secara langsung adalah pengamatan dan pencatatan dilakukan 

terhadap objek tempat berlangsungnya peristiwa observer berada pada objek yang 

akan diteliti. Sedangkan observasi secara tidak langsung adalah suatu peristiwa yang 

akan diteliti tetapi pengamatannya dilakukan melalui sebuah dokumen seperti film, 

slide ataupun foto. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan dan dikumpulkan melalui pengamatan langsung 

implementasi manajemen perubahan oleh kepala Madrasah di MTs N 2 Bandar 

Lampung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap : 1) manajemen perubahan oleh 

kepala Madrasah, 2) pengamatan terhadap dokumen-dokumen Madrasah berupa 

dokumen manajemen perubahan yang dilakukan oleh kepala Madrasah, dokumen  

susunan  organisasi  Madrasah,  dokumen  laporan  pengamatan dan evaluasi serta 

monitoring kepala Madrasah terhadap manajemen perubahan oleh kepala Madrasah 

di MTs N 2 Bandar Lampung. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung pada objek yang diteliti atau melalui perantara yang mengetahui 

persoalan dari objek yang diteliti. Dengan demikian wawancara kita ketahui memiliki 



43 

 

ciri-ciri yakni adanya kontak langsung antara pewawancara atau peneliti kepada 

objek responden yang akan diteliti. 

Pedoman wawancara yang sering digunakan banyak yang bersifat semi 

struktur, dimana pada awalnya pewawancara menanyakan secara terstruktur 

informasi yang ingin kita dapatkan, kemudian dengan teknik yang telah dikuasai oleh 

peneliti melanjutkan pertanyaan dengan mengorek keterangan yang lebih lanjut dan 

dalam sehingga informasi yang didapatkan oleh peneliti semakin banyak dan semua 

variabel yang diinginkan dapat terjawab dengan baik. 

Wawancara dilakukan pada semua objek penelitian yang telah ditentukan, 

sehingga akan diperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti sebagai pewawancara melakukan 

wawancara kepada struktur organisasi MTs N 2 Bandar Lampung, yaitu 1) kepala 

Madrasah, 2) wakil kepala Madrasah bagian kurikulum, wakil Kepala Madrasah 

bagian kesiswaan, wakil Kepala Madrasah bagian sarana prasarana, 3) dewan guru. 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapat 

informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan Implementasi Manajemen 

Perubahan di MTs N 2 Bandar Lampung yaitu : informasi dan data mengenai 

manajemen perubahan dalam pengambilan keputusan, manajemen perubahan 

dibidang kurikulum, manajemen perubahan dibidang kesiswaan, dibidang sarana 

pendidikan, dibidang tenaga pendidikan, dibidang keuangan, dibidang hubungan 

masyarakat. 
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 c. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan tata letak, organisasi 

pengelolaan,dan bentuk pengelolaan pendidikan karakter, yang didokumentasikan 

melalui foto-foto. 

Foto yang digunakan dalam penelitian merupakan foto penelitian naturalistik 

dan foto bukan hanya sekedar gambar karena banyak hal yang bisa digali dari foto 

untuk memperhatikan dengan cermat dalam rangka memahami lebih mendalam3. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan : 1) bentuk manajemen perubahan 

yang dilakukan oleh Kepala Madrasah di MTs N 2 Bandar Lampung, 2) kegiatan 

wawancara peneliti terhadap struktur organisasi MTs N 2 Bandar Lampung dalam 

rangka memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan manajemen perubahan 

oleh kepala Madrasah. Peneliti mendokumentasikannya dalam bentuk foto-foto 

naturalistik. 

2. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.4 Damin dalam Sugiyono 

menyatakan bahwa instrument itu diperlukan, karena peneliti dapat ditemukan data 

yang diangkat dari fenomena, peristiwa, atau dokumen tertentu. Instrument  yang 

digunakan oleh peneliti ditentukan beberapa hal meliputi: objek penelitian, sumber 

data, waktu, teknik yang akan digunakan untuk pengolahan data yang peneliti peroleh 

                                                             
3
 S. Nasution.   Metode Research (penelitian Ilmiah). (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), h 87 

4
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta. 2010), h.102 
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dari observasi, wawancara dan dokumentasi.5 

Peneliti sebagai instrument dalam praktiknya menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data. Ada beberapa keuntungan menjadikan peneliti sebagai instrument 

penelitian ini, yaitu  

a) peneliti sebagai instrument dapat berinteraksi dengan lingkungan dan 

responden yang ada, memiliki kepekaan dan dapat berinteraksi terhadap stimulus 

yang diperkirakan bermakna bagi peneliti,  

b) peneliti sebagai instrument dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat memahami situasi dengan segenap dinamikanya, peneliti dapat 

mengumpulkan data aneka  ragam data pada berbagai jenis dan tingkatan, karena sifat 

holistik penelitian menuntut kemampuan menangkap fenomena dengan segenap 

konteksnya secara simultan,  

c) peneliti sebagai simultan dapat merasakan, memahami dan menghayati 

secara kompeten dan simultan atas aneka stimulus yang muncul secara kontekstual 

atau melalui proses interaksi dan merumuskan kesimpulan yang sementara yang 

sangat berguna untuk menentukan arah penggalian data selanjutnya guna 

memperdalam dan atau mempertajam temuan penelitian,  

d) dengan peneliti sebagai instrument penelitian memungkinkan kalau ada 

fenomena atau ada responden yang memiliki pendapat menyimpang, bahkan 

bertentangan dapat digali lebih jauh dan mendalam untuk mengetahui mengapa yang 

                                                             
5
 Ibid., h. 135 
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bersangkutan berpendapat seperti itu,  

e) peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh 

sehingga pada saat itu pula dapat segera mengumpulkan data lebih lanjut sebagai 

umpan balik untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan dan penolakan 

terhadap fenomena yang diperoleh dan sumber data atau informasi penelitian.6 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan 

mengobservasi kelengkapan dokumen dan bagaimana manajemen perubahan oleh 

kepala Madrasah di Lampung Selatan, tempat peneliti melakukan penelitian serta 

terlibat langsung dengan melakukan wawancara kepada subyek penelitian yaitu 

kepala Madrasah. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema  dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh 

data dan sebagai usaha untuk memeberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, semua data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis dengan menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif.  

Menurut Nasution tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan 

bagi semua penelitian. Salah satu cara yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-

                                                             
6
 S. Nasution.  Metode Research (penelitian Ilmiah). (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 46 
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langkah berikut yang masih bersifat umum yaitu :7 

1) Reduksi Data, dilakukan dengan menelaah kembali keseluruhan data yang 

diperoleh baik melalui wawancara atau observasi. 

2) Display Data, yaitu dengan mensistematisasikan pokok informasi dengan 

tema dan polanya yang nampak akan dicari suatu kesimpulan sehingga data 

informasi yang dikumpulkan akan bermakna. 

3) Mengambil kesimpulan dan data atas rangkuman data informasi yang nampak 

dalam Display data sehingga bermakna karena kesimpulan awal biasanya 

relatife, makna agar kesimpulan semakin mantap dilakukan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah secara kualitatif berdasarkan 

jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan 

jawaban tersebut dalam bentuk kesimpulan. 

F. Pertanggung Jawaban Penelitian 

Untuk mempertanggung jawabkan proses dan hasil penelitian ini, maka 

pengujian keabsahan data yang diperoleh akan dilakukan dengan memperpanjang 

pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif, triangulasi dan membercheck. Mengkompirmasikan perolehan data kepada 

pihak lain. Perolehan data dilakukan dengan mengikuti kriteria yang diajukan oleh 

moleong yakni: derajat kepercayaan (Creadibility), keteralihan (Transferability), 

                                                             
7
 Ibid., h. 54 
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kebergantungan (Dependability), dan kepastian (Cinfirmability).8  

1. Keabsahan Data 

Beberapa  cara menentukan keabsahan data, yaitu: 

1.  Kredibilitas Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau 

dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang 

detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan 

hasil penelitian lain, dan member check.  

Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu: 

a) Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat 

menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para 

responden terhadap  peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. 

b) Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

c) Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. 

d) Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

                                                             
8
 Lexy L Moleong, Op. Cit., h. 341 
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dengan rekan-rekan sejawat. 

e) Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-

dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian- pengujian untuk  

f) mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta 

denganmengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data. 

2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada 

situasi yang lain. 

3. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan 

peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk,  dan menggunakan konsep-konsep 

ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. 

4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan 

dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil 

penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian 

dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif. 

2. Kesahihan Data 

Kesahihan dan keterhandalan dalam penelitian kualitatif dapat dibagi   

menjadi   dua   bagian,   yaitu:   pertama,   kesahihan   internal, kesahihan jenis ini 

mengharuskan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang dapat merekontruksi 

reality secara holistik sebagaimana yang dialami oleh informan. (1) aktivitas yang 

mempertinggi peluang yang kredibel dengan memperpanjang pengamatan, 



50 

 

peningkatan, ketekunana, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu 

penelitian, (2) tukar pikiran dengan teman sejawat dan bimbingan secara insentif, ini 

merupakan proses untuk mempertajam beberapa aspek penelitian dan analisisnya, (3) 

analisis kasus negatif (negatif case analysis), (4) mencukupi rujukan (referential 

adequacy), semuainformal yang diperoleh diusahakan memiliki nsumber yang jelas , 

(5) mengecek data kepada informan, hasil yang diperoleh nantinya akan 

dikonfirmasikan kepada informan. Kedua, kesahihan eksternal adalah dengan 

memberikan deskripsi yang mendalam pada data yang diperoleh. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam menganalisis yang mendalam adalah (1) merinci semua 

indikator dan unsur-unsur yang ada (2) menghimpun dan mendokumentasikan semua 

informasi (3) mencatat semua kesan dan langkah-langkah bertanya interprestasi 

selama berlangsungnya penelitian. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menjaga keterhandalan 

penelitian ini, yaitu: memperoleh keterangan dan fenomena dengan berbagai metode 

(triangulasi)  dan memeriksa    penelitian    seperti    pemeriksaan    pembukuan,      

yaitu mencocokan fenomena dan meneliti apakah sajiannya  benar merupakan cara 

yang disarankan oleh para ahli untuk memperoleh tingkat keterhandalan dalam 

penelitian. Di samping itu dengan melakukan konsultasi secara intensif dengan 

pembimbing dan orang yang ahli dalam penelitian kualitatif. 

Dalam pelaksanaanya, keraguan terhadap data yang diperoleh telah dilakukan 

pengecekkan data dengan cross check ulang terhadap  sumber data lain diluar sumber 
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data utama dengan maksud untuk membandingkan dengan data yang diperoleh 

sebelumnya. Pengecekan ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang 

digunakan sebagai pembanding 

3. Orisinalitas Penelitian 

Demi untuk menjaga orisinalitas peneltian ini, maka semua  sumber yang 

dikutip disebutkan secara eksplisit. Secara agregat penelitian dan penulisan dilakukan 

secara mandiri, sedangkan bantuan dari pihak lain hanya bersifat komplementer. Hal 

ini dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan nantinya 

akan dilakukan oleh peneliti termasuk redaksi tulisan ataupun konsep penulisan demi 

untuk menjaga orisinalitas penelitian ini. 

4. Kejujuran, Keterpercayaan, Kebenaran, Proses dan Hasil Penelitian 

Penulis berusaha untuk mendeskripsikan data secara ilmiah tanpa ada 

keinginan untuk memanipulasi data. Pembahasan beserta penafsiran dilakukan 

berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan dan bukan merupakan 

interprestasi penulis sendiri. Data yang diperoleh dianlisis untuk mendeskripsikan 

manajemen pembaharuan kepemimpianan kepala Madrasah di MTs N 2 Bandar 

Lampung. 

5. Kaidah Penelitian 

Kaidah penelitian dari rancangan penelitian ini berpedoman pada penulisan 

karya ilmiyah yang diterbitkan oleh program studi Magister Manajemen Pendidikan 
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Islam UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2017. 

6. Kemandirian Penelitian 

Penelitian bersifat mandiri dan murni untuk kepentingan akademis, 

kepentingan akademis yang dimaksud adalah semata-mata kegiatan ilmiah dalam 

rangka penulisan tesis untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan 

Islam di UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Segala biaya, peralatan dan berbagai 

daya pendukug yang timbul akibat dari pelaksanaan peneltian ini merupakan beban 

dan tanggung jawab peneliti sendiri. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi MTs N 2 Bandar Lampung  

 Deskripsi umum MTs 2 Bandar Lampung yang akan dipaparkan meliputi ; 

(1) Sejarah berdirinya MTs N 2 Bandar Lampung, (2) Visi dan Misi Sekolah, (3) 

Kepala Madrasah, (4) Sumber Daya Pendidikan . 

1. Sejarah MTs N 2 Bandar Lampung 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N)  2 Bandar Lampung (dulu dikenal 

dengan nama MTs N 2 Tanjung Karang) didirikan pada tahun 1978 dan 

meruupakan lembaga pendidikan nasional yang setara dengan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di bawah naungan Departemen Agama RI, berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975, yaitu  Mendikbud, 

Mendagri dan Menag tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah. Dan 

diperjelas pula dengan dikeluarkan SK Mendiknas RI Nomor : 054/U//1993, 

tentang penetapan bahwa MTs adalah SMP yang berciri khas Agama Islam. 

Penetapan ini membawa dampak positif bagi perkembangan madrasah sebab 

berimplikasi terhadap penerapan kurikulum. Bahkan di MTs memiliki kelebihan. 

Diantara kelebihannya adalah ada beberapa pelajaran yang bermuatan agama 

Islam yang tidak diajarkan di SMP justru menjadi wajib untuk diajarkan di MTs, 

yaitu: bahasa Arab, Qur,an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqh dan SKI (Sejarah 

Kebudayaan Islam). 
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 Pada saat itu MTS Negeri 2 Bandar Lampung masih menumpang di 

gedung Pendidkan Guru Agama Negeri (PGAN) Tanjungkarang, Lampung. Dan 

pada tahun pelajaran 1985/1986 resmi pindah dan menempati gedung sendiri di 

atas tanah seluas 20.000 m
2
 (2 hektar). Gedung MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

tersebutu beralamat di Jl. P. Pisang No. 20 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung Telp (0721)780 135. 

Dari waktu ke waktu MTs N 2 Bandar Lampung terus melakukan 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Proses Pembelajaran, 

sehingga Alhmadulilah pada tahun 1998 MTs N 2 Bandar Lampung mendapat 

predikat Nasional sebagai MTS Model dan Menteri Agama dan pada tahuan 2004 

diterapkan sebagai pilot projek dalam pelaksnaan Kurikulum Berbaris 

Kompetensi (KBK). 

MTs N 2 Bandar Lampung mendidik murid – murid nya agar dapat 

memperoleh bekal kemampuan dasar sebagai perluasan serta peningkatan 

pengetahuan agama dan keerampilan yang diperolehnya serta bermanfaat baginya 

untuk mengembangkan kehidupannya sebagai muslim dan menjadi anggota 

msayarakat sserta warga negera yang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan 

mempersiapkan mereka untuk dapat hidup bermanfaat dalam masyarakat pada 

umumnya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan  lulusan yang 

berkualitas dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/MA//SMK favorit. 
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Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini membuat kita dan masyarakat 

bangga untuk menyekolahkan putra-putri kita wawancara, dimadrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi 

Menjawawancara, dimadrasah unggul yang islami dan berkualitas 

b.  Misi 

-  Membangun Madrasah yang memiliki Kompetensi Unggul dan 

Akhlaqul Karimah 

- Membina dan Mengembangkan Potensi Akademik dan Non 

Akademik  Siswa 

- Membangun Kepercayaan dan Kemitraan dengan Masyarakat 

c. Tujuan  

Menyiapkan lulusan yang soleh dan cerdas serta memiliki optimisme 

menatap masa depan 

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan bahasa arab dan bahasa 

inggris secara aktif 

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan 

berbagai soal matematika 

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menghafal Al-

Qur’an (tahfzul quran) terutama juz 30 

- Menghasilkan peserta didik yang memiliki akhlaqul kharimah 

- Memberikan dasar-dasar keterampilan kemandirian dan kepemimpinan 
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3. Kepala Madrasah 

 Sejak berdiri hingga sekarang, MTs Negeri 2 Bandar Lampung telah 

dipimpin oleh Kepala Madrasah selama beberapa kali. Secara berturut-turut 

berikut nama Kepala Madrasah dan masa tugasnya: 

1. Khusairi M,  BA  (1978 – 1984) 

2. Sumardi Alwi, BA (1984 – 1989) 

3. Madin, BA ( 1989 – 1995) 

4. Drs. M. Nadjmi (1995 – 2001) 

5. Drs. Sartio (2001 - 2003) 

6. Drs. Jamsari (2003 – 2005) 

7. Drs. H.Ridwan Hawari, MM (2005 s/d 2015) 

8. H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I ( 2015 – sekarang) 

 

4. Sumber Daya Pendidikan 

a. Guru 

 Hingga saat ini MTs Negeri 2 Bandar Lampung memiliki  88 guru. 

Gambaran keberadaan guru dengan berbagai distribusi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JML 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

25 

65 

 Jumlah 90 
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2. Latar Belakang Pendidikan 

NO PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

JML 

1 

2 

3 

4 

5 

D1 

D2 

D3 

S1 

S2 

- 

- 

2 

71 

17 

 Jumlah 90 

3. Kepegawaian 

NO STATUS KEPEGAWAIAN JML 

1 

2 

PNS  

Honorer/GTT 

72 

17 

 
Jumlah 

89 

 

B. Penyajian Data Lapangan  

1. Implementasi Manajemen Perubahan oleh Kepala Madrasah dalam  

    pengambilan Keputusan 

Penelitian melakukan wawancara, melakukan observasi dan mengambil 

dokumentasi untuk mengetahui perubahan yang dilakukan Kepala Madrasah MTs 

N 2 Bandar Lampung dalam mengambil keputusan. 

 Penelitian melalukan wawancara dengan Kepala Madrasah, yaitu Bapak 

H. Nurhadi, S.Ag.M.Pd.I dalam kaitannya dengan Implementasi  yang dilakukan 

oleh Kepala Madrasah dalam pengambilan keputusan, respon menyatakan bahwa 

mereka melakukan manajemen perubahan dalam implentasi manajemen 

perubahan dalam mengambil keputusan dengan cara pembuatan keputusan 

melibatkan banyak pihak, seperti guru, dan komite sekolah, pembuatan melalui 
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gugu mutu terdiri dari kalangan pakar atau praktisi yang mapan, tim pengandali 

manajemen pembelajaran dan keputusan sekolah secara partisipatif
1
   

 Informan menjelaskan bahwa sudah melakukan manajemen perubahan 

dalam pengambilan keputusan yaitu dengan cara pembuatan keputusan 

melibatkan banyak pihak seperti guru dan komite sekolah, pembuatan keputusan 

melalui gugus mutu terdiri dari guru-guru senior secara keilmuan dan metodologi 

pembelajaran, anggota komite sekolah terdiri dari kalangan pakar atau praktisi 

yang mapan tim pengendali manajemen pembelajaran dan keputusan sekolah 

secara partisipatif, karena kepala madrasah menyatakan bahwa hal tersebut 

merupakan manajemen perubahan, kemudian peneliti menyatakan kepala 

madrasah strategi apa yang dilakukan oleh madrasah dalam pngambilan 

keputusan dalam Bidang Kelas Unggulan, kepala madrasah menyatakan bahawa 

pengambilan keputusan dilakukan dengan mendengarkan pendapat pada saat rapat 

koordinasi antara kepala madrasah, guru serta staf dengan tujuan agar setiap 

keputusan yang dilakukan kepala madrasah nantinya tidak terkesan berdasarkan 

keputusan sepihak saja
2
   

 Dalam pengambilan keputusan dalam bidang Kelas unggulan ada beberapa 

diantaranya : 

  

                                                             
 

1
 Nurhadi, Kepala Madrasah, wawancara, di Madsarah, tanggal 31 Oktober-04 November 

2016 

 
2
Observasi, tanggal 03-05 Januari 2017 
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1. Ketersediaan Sarana Prasarana 

 Salah satu keunggulan MTs N 2 Bandar Lampung adalah kelengkapan 

sarana dan fasilitas madrasah pendukung tercapainya mutu pendidikan. Sarana 

yang dimilik dianataranya Ruang Kepala Sekolah, 33 ruang belajar (kelas), 2 

Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Aula, Ruang Perpustakaan, Ruang 

laboratorium IPA, Ruang Kesenian/Keterampilan, Ruang Pendidikan Teknologi 

Dasar (PTD), Ruang laboratorium Computer, Ruang laboratorium Bahasa, Ruang 

UKS, Ruang Multimedia, Ruang BK, Ruang Pramuka/Osis, Gudang WC (Kepala 

Madrasah dan guru ada 4 buah, siswa ada 28 buah, Tempat Ibadah, 10 Kantin 

Sekolah, 3 Lapangan Olah Raga,Ruang Koperasi/Warung Madrasah, dan sarana 

wifi. 

 Khusus sarana perpustakaan di MTs N 2 Bandar Lampung memiliki 

beberapa fungsi yaitu sebagai media pendidikan, tempat belajar, pemanfatam 

teknologi informasi, kelas alternatif, dan sumber informasi. Selain itu, 

perpustakaan juga dapat memberikan pengajaran dan pendidikan bagi siswa dan 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru. Kelengkapan 

fasilitas perpustakaan diantaranya: kelengkapan koleksi bahan pustaka, pelayanan 

perpustakaan, keadaan ruang yang memadai dan perabot dan perlengkapan 

perpustakaan. 

 Pengadaan sarana Madrasah yang ada di MTs N 2 Bandar Lampung, 

seperti gedung Madrasah tidak sepenuhnya diperoleh dari bantuan pemerintah. 
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Ada beberapa fasilitas  sarana yang dibangun melalui komite madrasah seperti 1 

buah ruang guru, beberapa bangunan WC siswa, paving blok halaman atau 

lapangan Madrasah yang luasnya lebih dari 1000 m², taman dan sarana yang 

lainnya seperti Masjid. Pembangunan Masjid dan madrasah diperoleh dari 

sumbangan/infak guru dan siswa setiap hari. 

2. Kebijakan Mutu Madrasah  

 Menyadari beratnya tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kita saat 

ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka menyempurnakan 

sistem dan model pendidikan kita saat ini. Mulai dari perangkat lunak (software) 

penataan keras (hardware). Upaya tersebut, antara lain dengan mengeluarkannya 

Undang – undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta 

diikuti oleh lahirnya Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Lahirnya kedua produk Undang – undang tersebut secara 

langsung  berpengaruh terhadap manajemen pendidikan yang mencakup 

perencanan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 Jika sebelum nya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat 

dengan paradigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlangsungnya 

Undang – undang tersebut kewenangan bergeser dengan paradigma bottom-up 

atau desentralistik, dalam sebuah wujud pemberdayaan Madrasah. Argumentasi 

yang mendasari munculnya statemen adalah bawa sangat diyakini untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan dibuat oleh pihak – 
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pihak yang berada digaris depan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

kebijakan. 

 Untuk menjawab semua kondisi dan harapan di atas, tidak ada jalan lain 

bahwa diperlukan sebuah paradigma baru dalam manajemen pendidikan. 

Sustainability dari semua kondisi dan harapan tersebut adalah diperlukannya 

perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pendidikan yang berbasis manajemen 

sekolah/madrasah. Pernyataan ini relevan dengan amanat Undang – undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa: pengelolaan 

satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen 

Berdasar Sekolah/Madrasah”. 

 Dari penjelaskan di atas maka MTs  N 2 Bandar Lampung melaksanakan 

Kebijakan Mutu Madrasah dengan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM). Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah atau Madrasah Based 

Management (MBM), diharapkan membawa dampak peningkatan efesiensi dan 

efektivitas kinerja Madrasah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang 

komprehernsif dan tahapan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM), madrasah diharapkan juga dapat meningkatkan 

efesiensi. Partisipasi, dan mutu serta bertanggung jawab kepala Masyarakat dan 

pemerintah. 

 Sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal dan merupakan salah satu 

tingkat satuan pendidikan di Madrasah, pelaksanaan Manajemen Berbaris 
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Madrasah (MBM) di Madrasah Tsanawiyah (MTs), memiliki karakteristik 

pelaksanaan yang dapat diketahui dari parameter sebagai berikut : (a) bagaimana 

MTs dapat mengoptimalkan kinerjanya, (b) bagaimana MTs dapat 

mengoptimalkan proses pembelajaran, (c) bagaimana MTs dapat mengoptimalkan 

pengelolaan sumber belajar, (d) bagaimana MTs dapat mengoptimalkan 

profesionalisme tenaga kependidikan, (e) bagaimana MTs dapat mengoptimalkan 

sistem administrasi secara keseluruhan. 

 Dalam menerapkan kebijakan mutu Madrasah, MTs N 2 Bandar Lampung 

terlebih dahulu membuat Anlisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Treath). 

Pertama, Strength (kekuatan) meliputi guru yang memiliki kualifikasi S1 dan 

beberapa guru yang telah menyelesaikan S2, jumlah guru yang cukup, memiliki 

Kepala Madrasah yang tegas dan visioner, jumlah murid yang banyak, animo 

masyarakat positif terhadap Madrasah. Kedua, Weakness (Kelemahan) meliputi : 

ada beberapa guru yang kurang disiplin, dan ada beberapa murid yang prilaku 

negatif. Ketiga, Opportunity (Peluang) meliputi : tunjungan professi guru bisa 

membuat kinerja guru meningkat, dan status Madrasah dan Sekolah umum yang 

sama. Keempat, Treath (Ancaman) meliputi : masih ditemukan warung internet 

(warnet) di dekat Madrasah, ada play station/game di dekat madrasah, pengaruh 

narkoba dari luar madrasah, kenakalan remaja. 

 Kebijakan – kebijakan strategi yang dilakukan madarasah untuk 

mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan diatas adalah : 1. Membangun 

profesionalisme dengan pendidikan dan pelatihan, 2. Memberdayakan setiap 

potensi dengan spirit ibadah, 3. Menerapkan pola managemen yang transparan 
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dan akuntabel dengan sentuhan budaya dan agama, 4. Melejitkan setiap potensi 

dengan kreativitas dan inovasi, 5. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

nikmat dengan ruh ukhuwah. 

 Terkait dengan kebijakan kepala madrasah tentang tata kelola madrasah, 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan dalam merekrut guru 

terutama guru PNS. Hal ini terkadang menyebabkan guru diterima dimadrasah 

tersebut belum sesuai yang dikehendaki oleh madrasah baik dari kualifikasi 

maupun kompetensi guru tersebut. Namun madrasah harus melakukan upaya 

pembinaan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui: pertama, 

mendorong guru yang belum s1 untuk menyelesaikan studi S1 (semua guru sudah 

memenuhi kualifikasi S1). Kedua, mendorong guru untuk melanjutkan S2. Ada 15 

guru yang sudah menyelesaikan studi S2 dan menunggu beberapa guru untuk 

menyelesaikan studi S2-nya. Ketiga, mendorong guru untuk meningkatkan 

kompetensinya melalui: (1) mengikuti Diklat atau Workshop, baik yang diadakan 

di Kemenag, Dinas maupun Madrasah sendiri, (2) kursus bahasa Inggris di 

Lembang pendidikan kursus, (3) belajar sesama kawan guru dalam hal IT seperti 

mengoperasikan komputer, LCD projector dan memanfaatkan internet untuk 

pembelajaran. 

3. Perluasan Jaringan Kerjasama Madrasah 

 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka sebuah lembaga 

pendidikan tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya, namun 

harus ada keterkaitan dengan pihak luar baik sebagai pengawas, pemberi bantuan, 
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maupun pengayoman dari lembaga pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu jaringan kerja sama agar penyelenggaraan pendidikan di 

madrasah yang dijalankan berkelanjutan. Jaringan kerjasama dan monunikasi 

terbukti berperan penting dalam pengembangan penyelenggaraan madrasah. 

Berbagai jenis jaringan kerjasama dalam pengembangan penyelenggaran 

pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung dapat berbentuk antara lain : 

 Pertama, MTs N 2 Bandar Lampung telah menjalin kerjasama dengan 

Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung dalam bentuk kegiatan MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP merupakan suatu forum atau wadah 

profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wialayah kabupaten / kota 

/ kecamatan / sanggar / gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru pelajaran 

pada MTs Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta. Prinsip 

kerjanya dalah cerminan kegiatan dari, oleh, dan untuk guru” dari semua 

madrasah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang 

bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan 

hierarkis dengan lembaga lain. 

 Tujuan diselenggarakannya MGMP di MTs N 2 Bandar Lampung adalah 

(1) untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru 

profesional; (2) untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan 

pemerataan mutu pendidikan; (3) untuk mendiskusikan permasalahan yang 
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dihadapai dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari – hari dan 

mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

masing – masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya; (4) untuk membantu 

guru memperoleh informasi teknis edukatifff yang berkaitan dengan kegiatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem 

pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan; dan (5) untuk 

saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, 

seminar, diklat, classroom, actionn research, referensi, dan lain – lain kegiatan 

profesional yang dibahas bersama – sama. 

 Saat ini merupakan momentum yang sangat baik apabila guru madrasah, 

Pemerintah Daerah, DPRD, Kemenag Kota/Kab dan pihak – pihak terkait 

melakukan gerakan bersama – sama memberdayakan MGMP. MTs N 2 Bandar 

Lampung semakin menyadari betapa strategisnya MGMP terhadap peningkatan 

mutu pendidikan di madarasah. 

 Kedua, menjalin kerja sama dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan) Propinsi Lampung. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 63 tahun 2009, ditegaskan bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung 

jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sasaran 

utama pendidikan nasional yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah 

tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem 

Pendidikan Nasional. 
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 Pada tingkat Propinsi yang berhubungan langsung dengan penanganan 

Pendidikan ini adalah Dinas pendidikan Propinsi dan Kantor Kemenag Propinsi 

dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) disamping Dinas Pendidikan 

kabupaten kota yang bertanggungjawab di Kabupaten kota. Peranan LPMP Riau 

berfungsi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di propinsi Riau. Salah 

satu program lPmp adalah keterlibatan LPMP dengan pelatihan – pelatihan yang 

diadakan oleh dinas Pendidikan Propinsi. Nah, MTs N 2 Bandar Lampung sering 

diikutsertakan dalam pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh LPMP. 

 Peningkatan prestasi pessera didik mengalami kemajuan yang sangat 

signifikan. Prestasi akademik di bidang akademik: prestasi tingkat nasional pernah 

diraih oleh 2 (dua) murid MTs N 2 Bandar Lampung dengan mendapatkan 

mendali Perak (Biologi) dan Perunggu (Fisika) pada ajang KSM Kompetisi Sain 

Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2013. Pada tingat propinsi, prestasi yang 

pernah diraih diantaranya: mendapat juara II pada lomba LCT MIPA dan B. 

Inggris ke-3, Juara 1 Lomba PBB Putri, Juara 2 Pioneering Putra, Juara 3 Lomba 

Adzan, Juara 1 Lomba MTQ Putra dan Juara 2 MTQ Putri, Juara 1 Kaligrafi Putra 

dan Putri. 

 Selain meraih kejuaraan pada perlombaan tingkat propinsi, MTs N juga 

meraih kejuaraan pada tingkat Kota Bandar Lampung, diantaranya: Juara 2 Pidato 

Bahasa Inggris, Juara 2 Bilingual, Juara 1 MTQ Putra dan Putri, Juara 1 Speck 

Kontes Putra dan Putri, Juara 1 Storytelling dan lain – lain. 
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 Terakhir, MTs N juga meraih kejuaraan pada tingkat Kuarda Lampung, 

diantaranya Juara 1 Masuk Klasik, Juara 1 Perkemahan, Juara 1 Lomba PBB 

Putra dan Putri, Juara 2 Bilingual, Juara 1 Colonel Tongkat, Juara 2 Pidato Bahasa 

Inggris dan lain – lain  (Rincian lengkap prestasi yang diraih oleh MTs N 2 

Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran). 

 Kalau dilihat tingkat keberlanjutan almuni MTs N 2 Bandar Lampung, 

terindikasi ada sekitar 99% lulusan MTs Negeri 2 Bandar Lampung melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum, lulusan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri (MTs N) 2 didik untuk menjadi seorang muslim yang 

ebriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang mempunyai kemampuan untuk 

bersosialisasi di masyarakat dan dapat memberi contoh dalam lingkungannya. 

4. Pengembangan Kurikulum dan Program Kelas Unggulan 

 Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional lebih maksimal lagi, di 

perlukan berbagai strategi peningkatan mutu pendidikan di MTs N 2 Bandar 

Lampung, diantaranya Kurikulum yang digunakan MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung selain menggunakan kurikulum Nasional dan juga adanya beberapa 

penambahan pengembangan kurikulum seperti penyelenggaraan Kelas Unggul. 

 MTs Negeri2 Bandar Lampung telah membuka Kelas Unggulan. Format 

awal yang dilakukan oleh MTs Negeri 2 Bandar Lampung dalam mewujudkan 

kelas unggul adalah melakukan proses re-internalisasi. Re-internalisasi tersebut 

dalam upaya mengukur potensi, kesiapan dan kekuatan yang dimiliki lembaga. 

Pada akhirnya, konsep re-internalisasi tersebut menjadi obyektifitas tersebut 
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meliputi recruitmen peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan 

guru yang memiliki kualifikasi yang valid sesuai dengan mata pelajaran, 

khususnya dalam mata pelajaran unggalan, faktor lingkungan, kurikulum, dan 

kualitas jam belajar. 

 MTs Negeri 2 Bandar Lampung semenjak tahun 2006 mulai dibuka kelas 

Unggulan dan diterima oleh masyarakat dengan sangat baik. Inovasi ini ternyata 

dapat menaikkan citra positif Madrasah di tengah – tengah masyarakat. Terbukti 

dari jumlah pendaftar siswa baru setiap tahun meningkat, melampaui kuota yang 

diterima. Rata – rata yang diterima menjadi siswa baru sebanyak sepertiga dari 

jumlah pendaftar. 

 Banyaknya peminat siswa yang masuk ke MTs N 2 Bandar Lampung, hal 

ini tidak terlepas dari terselenggaranya kelas unggulan dan kelas khusus yang 

disediakan oleh pihak madrasah. Sebagaimana diketahaui bahwa ada 3 (tiga) 

program pendidikan yang ada di MTs N 2, yaitu: Program Kelas Unggul, Program 

Kelas Khusus, dan Program Kelas Reguler. 

 Pertama, Kelas Unggul, Kelas Unggul adalah kelas yang memiliki 

keunggulan pada 4 mata pelajaran, yaitu: Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa 

Arab dan Thafidz Al-Qur’an. Kelas Unggulan diselenggarakan secara full day 

school dengan pengertian murid belajar disekolah dari pukul 07.15 WIB sampai 

dengan 16.50 kecuali hari sabtu yang belajar hingga pukul 14.00 WIB. 

 Kedua, Kelas Khusus. Kelas Khusus adalahkelas yang memiliki 

kekhususan untuk mata pelajarantertentu (masih sesuai dengan kurikulum 
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Nasional). Kelas Khusus bagi kedalam 3 kelas khusus, yaitu 1) Kelas Khusus A. 

Memiliki kekhususan pada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Inggris dan Tahfidz Al-

Quran, 2) Kelas Khusus B. Memiliki kekhususan pada 2 mata pelajaran, yaitu 

Matematika dan Tahfidz Al-Qur’an, 3) Kelas Khusus C. Memiliki kekhususan 

pada mata pelajaran, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan Tahfidz Al-Quran. 

Murid – murid yang belajardi Kelas Khusus mulai belajar dari 07.15 WIB sampai 

dengan 15.30 WIB kecuali hari sabtu hingga 13.00 WIB. 

5. Program Kelas Unggulan 

 Secara Spesifik, ada 3 (tiga) komponen program unggulan yang 

dilaksanakan pada kelas unggulan yang dilaksanakan pada kelas unggul MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu  Keunggulan Akademik, Keunggulan Moral, dan 

keunggulan skill. Masing – masing komponen memiliki program – program 

khusus. 

 Pertama, komonen Akademik meliputi mata pelajaran: Bahasa Inggris dan 

Bahasa Arab. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa MTs 

N 2 Bandar Lampung dalam berbahasa Asing, yaitu bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab secara aktif. 

 Kedua, komponen Moral meliputi: a) Mabit (Malam Bina Iman dan 

Taqwa), Rihlah, kelompok Mentoring, Mengontrol amal ibadah harian, tujuannya 

(a) siswa diarahkan pada pemahaman agama secara komprehensif (Salimul 

Aqidah/Aqidahnya Lurus), Shohihul Ibadah (Ibadahnya Baik) dan Matinul 

Khuluq (Akhlaknya Terpuji), (b) Memberikan bimbingan secara lebih intensif dan 
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berkelanjutan dalam kelompok – kelompok kecil siswa dan dengan seorang 

mentor, (c) melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan amal 

ibadah harian siswa, baik di sekolah maupun di rumah.  

 Ketiga, komoponen Skill meliputi ketrampilan rumah tangga. Tujuannya 

siswa dibekali keterampilan rumah tangga agar kelak menjadi manusia yang 

berdara guna dan memiliki sikap kepemimpinan. 

 Secara umum, untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, maka 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 8 (delapan) jam efektif 

pembelajaran. Efektifitas pembelajaran pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 1) Hari Senen-Jum’at pukul 

07.15s/d 16.00 WIB, dan 2) Hari Sabtu pukul 07.15 s/d 14.00 WIB. 

 Penerimaan input kelas unggulan MTs N 2 Bandar  Lampung dilakukan 

dengan mengacu pada terlaksananya proses penerimaan, siswa baru yang 

berkualitas, dan obyektif dan transparan. Penerimaansiswa didapat melalui dua 

jalur penerimaan, yaitu : 1) Jalur Prestasi Akademik adalah jalur penerimaan 

siswa baru kelas unggul melalui jalur seleksi Raport kelas 6 SD/MI semester 1 

yang memiliki nilai rata-rata75.00 atau peringkat 10 dikelasnya masing – masing. 

Yang memenuhi persyaratan tersebut berhak mengikuti seleksi lanjutan. Siswa 

yang diterima melalui jalur ini sebanyak 60% dari 40 siswa dalam satu kelas, 2) 

Jalur Reguler adalah jalur penerimaan siswa baru kelas unggul melalui jalur 

seleksi kelas reguler. Peringkat 1-60 hasil seleksi siswa baru kelas reguler 

memiliki hak untuk mengikuti seleksi siswa baru kelas unggul. Siswa yang 
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diterima melalui jalur ini sebanyak + 40% dari 40 siswa dalam satu kelas. Proses 

seleksi sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan standar pemenuhan 

minimal persyaratan sebagai berikut: (a) Test Tertulis untuk menguji tingkat 

kemampuan akademis siswa sekaligus mengetahui peringkat seorang tertinggi 

yang diperoleh peserta, dan (b) Test Lisan yang meliputi test intelegensi dan 

kreatifitas yang dimiliki siswa. 

6. Guru Kelas Unggul 

 Madrasah yang berkualitas harus memiliki pendidikan yang unggul. 

Artinya, pendidik tersebut harus profesional dalam melaksanakan proses belajar-

mengajar. Adapun kompetensi guru yang memungkinkan untuk mengembangkan 

suatu lembaga pendidikan yang unggul menurut trimantara yang dikutip oleh Nur 

Azizah adalah kompetensi penguasaan mata pelajaran; kompetensi dalam 

pembelajaran; 46 Madrasah Inovatif kompetensi dalam pembimbingan; 

kompetensi komunikasi dengan peserta didik; dan kompetensi dalam 

mengevaluasi.
3
 

 Dibutuhkan guru-guru yang berkualitas untuk mencapai keberhasilan 

pembelajaran di kelas Unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Berkualitas tidak 

saja dari aspek gelar akademik yang dimiliki dan sebagai transformer 

pembelajaran semata. Untuk itu kualifikasi yang dipilih dan dipersyaratkan bagi 

guru yang mengajar di kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung, selain kedua 

syarat utama diatas, standarisasi persyaratan lain yang harus dimiliki adalah : (1) 

                                                             
3 Nur Azizah (2012), Madrasah Unggulan, Surabaya:: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 
H.8 
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mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, (2) memiliki pengalaman 

mengajar dikelas reguler dengan prestasi yang baik, (3) memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan bakal istimewa, (4) memiliki karakteristik adil, demokratis, Flesksibel, 

Humoris, menghargai, memiliki minat yang luas, perhatian pada masalah yang 

dihadapi anak, memiliki performance dan sikap yang menarik, (5) memiliki 

pengetahuan tentang siffat dan kebutuhan anak, (6) memiliki keterampilan dan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, (7) memiliki pengetahuan tentang kebutuhan 

kognitif, afektif dan psikomotorik anak cerdas dan berbakat, (8) memiliki 

kemampuan dalam menggunakan strategi mengajar, (10) memiliki kemampuan 

untuk menggunakan teknik mengajar yang sesuai, dan (11) memiliki kemampuan 

untuk melakukan penelitian. 

 Untuk menjamin kualitas dan ketersediaan guru dengan standarisasi diatas, 

maka lembaga secara institusional memberlakuan sistem penilaianpada proses 

recruitment guru pada kelas unggul. Proses recruitment tersebut dilakukan baik 

secara tertulis (test) dan lisan (wawancara). Proses tersebut dilakukan secara 

simultan, terprogram, dan terrencana sehingga diperoleh hasil yang maksimal. 

7. Kurikulum Kelas Unggul 

 Kurikulum yang dipakai dalam kelas unggul adalah kurikulum Nasional 

dengan muatan lokal yang dimodifikasi pada penekanan materi esensial dan 

pengayaan materi yang dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat 

memacu dan mewadahi secara keseluruhan antara spiritual, logika, etika, dan 
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estetika serta mengembangkan kemampuan berfikir holistik, kreatif, sistemik dan 

sistematis. 

 Secara kelembagaan, MTs Negeri 2 Bandar Lampung menyadari bahwa 

ketersediaan kurikulum yang memenuhi standar diatass untuk sebuah kelas 

unggul menjadi kunci penting pencapaian kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan. Program khusus seperti kelas unggul memerlukan diferensisai 

kurikulum yang berbeda dengan kelas reguler, mengingat kelas unggul merupakan 

program yang diperuntukan bagi anak didik yang memiliki tingkat kecerdasan 

atau bakat yang tinggi. 

 Standarisasi diferensiasi kurikulum yang digunakan kelas unggul MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung berpedoman pada : (1) kurikulum yang dikembangkan 

dalam rangka mengantisipasi kemampuan kecerdasan dan bakat yang dimiliki 

peserta didik, (2) kurikulum yang harus dapat mewujudkan peserta didik sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya, (3) kurikulum yang dirancang untuk dapat 

menghadapi masalah dan kompleksitas kehidupan yang berubah akibat 

pengingkatan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosial, (4) kurikulum yang 

dirancang untuk mengembangkan kemampuan memberikan alasan yang logis 

serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif, (5) kurikulum 

yang dirancang untuk mengembangkan moral dan kemampuan membuat 

keputusan secara etis, (6) kurikulum yng dikembangkan dalam rangka mendorong 

semangat kepemimpinan peserta didik. 
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 Untuk lebih jelasnya format dan struktur kurikulum kelas unggul MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 1 

Kurikulum MTs N 2 Bandar Lampung 

 

No Mata Pelajaran Jumlah jam/Kelas 

VII VIII IX 

1 Qur’an Hadis 2 2 2 

2 Aqidah Akhlak 2 2 2 

3 Fiqh 2 2 2 

4 SKI 2 2 2 

5 Bahasa Arab 10 10 10 

6 PKn 2 2 2 

7 Bahasa Indonesia 5 5 5 

8 Matematika 10 10 10 

9 IPA Terpadu 4 4 4 

10 Pengetahuan Sosial Terpadu 4 4 4 

11 Seni Budaya 2 2 2 

12 Bahasa Inggris 10 10 10 

13 Penjaskes 2 2 2 

14 Mulok:    

15 a. Bahasa Lampung 2 2 2 

16 b. Keterampilan Rumah Tangga 2 2 2 

17 c. TIK 2 2 2 

18 d. Tahfidzul Qur’an 8 8 8 

  71 71 71 

 

 Tabel diatas menunjukan pada beberapa mata pelajaran terlihat ada 

penambahan jumlah jam jika dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. 

Adapun pelajaran yang mengalami penambahan jumlah jam adalah mata pelajaran 

Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Matematika.   

8. Sumber bahan Pembelajaran 

 Bahan belajar yang digunakan dikelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung memadukan antara tiga komponen yang saling terkait, yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bahan ini mengandung isi materi (content) 
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baik berupa pengetahuan, keterampilan, proses kreatif atau nilai – nilai yang ingin 

dikomunikasikan kepada siswa. Secara konkrit bahan-bahan/sumber-sumber 

belajar yang digunakan pada kelas unggul MTs N 2 Bandar Lampung meliputi 

Buku Kerja, Buku Teks, Modul Pembelajaran, Internet, Film//Video, Komputer, 

Lembaga Kerja Siswa, Laboratorium, Perpustakaan. 

9.  Pembelajaran, Metode dan Strategi 

 Is The devekopment new Knowledge, skills, or attitudes as an individual 

interacts witch information and the environment. Mengutip pendapat tersebut, 

maka konsep pembelajaran yang di kembangkan di kelas unggul MTs Negeri 2 

Bandar Lampung diorientasikan pada proses pengembangan pengetahuan baru, 

ketrampilan atau sikap melalui proses interaksi individu dengan informasi dan 

lingkungan. Pola ini di bangun dengan tujuan untuk menjamin peserta didik 

belajar melalui siklus pembelajaran yang interaktif dan informatif. Karena sangat 

di yakini kualitas pembelajaran sangat ditentukan dan di pengaruhi oleh interaksi 

antara ketersediaan informasi dan lingkungan. 

 Strategi pembelajaran yang di kembangkan pada kelas unggul MTs Negeri 

2 Bandar Lampung adalah mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan 

pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran. Sehingga dengan cara ini ada 

sebuah ke-Khas-an pada proses pembelajaran, dimana guru tidak memberikan 

ruang hampa kepada peserta didik, malah sebaliknya terjadi proses pembelajaran 

yang komunikatif-interaktif antara peserta didik dengan guru, dan peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. Oleh sebab itu strategi pembelajaran pada kelas 

unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung diorientasikan untuk semaksimal 
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mungkin memberdayakan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi : 

peserta didik, kurikulum, sumber atau bahan pembelajaran, pendidik atau guru, 

metode serta komponen lingkungan dan situasi. Untuk saat ini, secara konkrit 

strategi pembelajaran yang di gunakan guru pada kelas unggul MTs Negeri 2 

Bandar Lampung adalah : presentasi, demonstrasi, pembelajaran cooperative, 

bermain, simulasi, problem solving, diskusi, drill and practice, penemuan 

(discovery), serta tutorial. 

10. Media dan Sumber Pembelajaran 

 Media dan sumber belajar yang ada saat ini pada kelas unggul MTs Negeri 

2 Bandar Lampung meliputi : pertama, sumber belajar seperti : buku paket, buku 

pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, modul, lembar kerja, 

bulletin, kaset video, VCD, DVD, CD-ROM, dan sebagainya. Kedua, media 

pembelajaran seperti : kaset recorder, TV, Wireless, Slide projector, LCD, VCD, 

DVD Player, komputer dan sebagainya. Ketiga, adanya sarana information 

Tecnology (IT) : Jaringan Internet. 

11. Kendala dan Pendukung Terselenggaranya Program Kelas Unggulan 

 Keberadaan kelas unggulan di madrasah telah menghadirkan fenomena 

baru. Fenomena yang di maksud adalah ada secercah harapan bahwa madrasah 

tidak seperti dulu lagi dipandang sebagai sekolah kelas dua. Terbukti setiap tahun 

minat masyarakat (siswa) masuk madrasah semakin meningkat. Pada tataran 

imlementasi program kelas unggulan, terdapat beberapa faktor pendukung dan 

penghambat terselenggaranya progra kelas unggulan. 
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 Faktor pendukung terselenggaranya program kelas unggulan di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung diantaranya : Pertama, pelaksanaan program kelas 

unggulan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung didukung dengan adanya jaringan 

kerja sama tim pengembang kurikulum dan guru dalam wadah MGMP. 

Pertemuan ini guna menemukan solusi yang terbaik dalam pelaksanaan kurikulum 

pada program kelas unggulan. 

 Kedua, sebagian besar guru yang mengajar pada kelas unggulan 

merupakan guru yang berkompeten dalam bidangnya sehingga memungkinkan 

terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Ketiga, peranan komite 

madrasah yang proaktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program kelas unggulan 

terkait perencanaan, sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran pada 

kelas unggulan. 

 Sedangkan faktor penghambat diantaranya : Pertama, secara fisik 

terkadang siswa mengalami kelelahan dalam mengikuti kelas unggulan karena 

jumlah jam belajar yang panjang banyak (jam 16.00 sore baru pulang) sehingga 

akan berdampak kepada hasil belajar siswa, konsentrasi siswa terganggu, kurang 

fokus, bosan dan jenuh. 

 Kedua, siswa program kelas unggulan harus bisa aktif berbahasa Inggris, 

namun dalam kenyataannya beberapa siswa belum seperti itu. Ketiga, berkaitan 

denganReward dikalangan guru kelas unggulan belum merasakan secara nyata 

bentuk penghargaan dari kepala madrasah terhadap tugas yang mereka 

laksanakan. Keempat, guru-guru yang mengajar pada kelas unggulan belum 
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seluruhnya memberikan layanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

informasi. Guru belum maksimal dalam memanfaatkan multi media. 

 Kelima, kelas unggulan ini menawarkan konsep untuk membangun kultur 

akademik dengan mengedepankan keunggulan di bidang imtaq dan imtek 

sehingga pihak pengola madrasah perlu melakukan persiapan-persiapan perangkat 

yang memadai terkai dengan penggunanaan multimedia, kelengkapan unit-unit 

kegiatan siswa (sanggar belajar). Namun dilapangan ditemukan ada beberapa alat-

alat perlengkapan laboratium yang masih belum lengkap bahkan masih ada 

sebagian perangkat laboratorium belum sepenuhnya dipakai secara maksimal. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdsarkan hasil penelitian beberapa MTs Negeri dan swasta, didapat 

kesimpulan sebagai berikut : Pertama, penyelenggara program kelas unggulan di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung bertujuan untuk mencetak kader yang menguasai 

Ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu agama sebagai generasi penerus yang 

berkualitas dan profesional. Kedua, pelaksanaan kelas unggulan di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung menghasilkan beberapa prestasi dan itu di buktikan dengan 

ketika mengikuti berbagai ajang perlombaan siswa kelas unggulan kelas unggulan 

selalu memenanginya terutama di bidang matematika, bahasa dan agama. 

 Ketiga, faktor pendukung yang paling dominan dalam pelaksanaan 

program unggulan adalah terbentuknya jaringan kerjasama tim pengembang 

kurikulum MTs Negeri 2 Bandar Lampung dengan MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran), tersedianya guru-guru yang berkompeten, peranan komite 

madrasah yang proaktif dalam memfasilitasi pelaksanaan program kelas 

unggulan. 

 Sedangkan faktor penghambatnya adalah aspek kesiapan siswa yang 

belum maksimal dalam mengikuti program kelas unggulan (full day) sehingga 

sebagian siswa mengalami kelelahan dan kejenuhan. Masih ada siswa kelas 

unggulan yang belum aktif berbahasa Inggris,kurangnya Reward dari kepada 
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sekolah terhadap kinerja guru yang mengajar kelas unggulan, dan sebagian guru 

belum maksimal menggunaan sarana multimedia. 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan bahwa 

peningkatan citra madrasah melalui penyelenggaraan program kelas unggulan 

adalah suatu hal yang positif untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. 

Untuk itu kiranya Kementrian Agama khususnya  Direktorat Pendidikan 

Madrasah lebih memprihatinkan kebutuhan sarana prasarana pada madrasah yang 

menyelenggarakan program kelas unggulan sehingga dapat menunjang 

pembelajaran menjadi lebih baik. Selain itu perlu juga meningkatkan 

profesionalisme guru-guru yang mengajar dikelas unggulan melalui 

penyelenggaraan workshop, seminar dan lokakarya. 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat 

direkomendasikan dalam Implementasi manajemen perubahan yaitu: 

1. Ketersediaan Sarana Prasarana 

 Salah satu keunggulan MTs N 2 Bandar Lampung adalah kelengkapan 

sarana dan fasilitas madrasah pendukung tercapainya mutu pendidikan. Sarana 

yang dimilik dianataranya Ruang Kepala Sekolah, 33 ruang belajar (kelas), 2 

Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Aula, Ruang Perpustakaan, Ruang 

laboratorium IPA, Ruang Kesenian/Keterampilan, Ruang Pendidikan Teknologi 

Dasar (PTD), Ruang laboratorium Computer, Ruang laboratorium Bahasa, Ruang 

UKS, Ruang Multimedia, Ruang BK, Ruang Pramuka/Osis, Gudang WC (Kepala 
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Madrasah dan guru ada 4 buah, siswa ada 28 buah, Tempat Ibadah, 10 Kantin 

Sekolah, 3 Lapangan Olah Raga,Ruang Koperasi/Warung Madrasah, dan sarana 

wifi. 

2. Kebijakan Mutu Madrasah 

 MTs  N 2 Bandar Lampung melaksanakan Kebijakan Mutu Madrasah 

dengan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Penerapan Manajemen 

Berbasis Madrasah atau Madrasah Based Management (MBM), diharapkan 

membawa dampak peningkatan efesiensi dan efektivitas kinerja Madrasah, 

dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehernsif dan tahapan 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), 

madrasah diharapkan juga dapat meningkatkan efesiensi. Partisipasi, dan mutu 

serta bertanggung jawab kepala Masyarakat dan pemerintah. 

3. Perluasan Jaringan Kerjasama Madrasah 

 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka sebuah lembaga 

pendidikan tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya, namun 

harus ada keterkaitan dengan pihak luar baik sebagai pengawas, pemberi bantuan, 

maupun pengayoman dari lembaga pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu jaringan kerja sama agar penyelenggaraan pendidikan di 

madrasah yang dijalankan berkelanjutan. Jaringan kerjasama dan monunikasi 

terbukti berperan penting dalam pengembangan penyelenggaraan madrasah. 
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4. Pengembangan Kurikulum dan Program Kelas Unggulan 

 Pertama, Kelas Unggul, Kelas Unggul adalah kelas yang memiliki 

keunggulan pada 4 mata pelajaran, yaitu: Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa 

Arab dan Thafidz Al-Qur’an. Kelas Unggulan diselenggarakan secara full day 

school dengan pengertian murid belajar disekolah dari pukul 07.15 WIB sampai 

dengan 16.50 kecuali hari sabtu yang belajar hingga pukul 14.00 WIB. 

 Kedua, Kelas Khusus. Kelas Khusus adalahkelas yang memiliki 

kekhususan untuk mata pelajarantertentu (masih sesuai dengan kurikulum 

Nasional). Kelas Khusus bagi kedalam 3 kelas khusus, yaitu 1) Kelas Khusus A. 

Memiliki kekhususan pada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Inggris dan Tahfidz Al-

Quran, 2) Kelas Khusus B. Memiliki kekhususan pada 2 mata pelajaran, yaitu 

Matematika dan Tahfidz Al-Qur’an, 3) Kelas Khusus C. Memiliki kekhususan 

pada mata pelajaran, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan Tahfidz Al-Quran. 

Murid – murid yang belajardi Kelas Khusus mulai belajar dari 07.15 WIB sampai 

dengan 15.30 WIB kecuali hari sabtu hingga 13.00 WIB. 

5. Program Kelas Unggulan 

 Secara umum, untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, maka 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 8 (delapan) jam efektif 

pembelajaran. Efektifitas pembelajaran pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 1) Hari Senen-Jum’at pukul 

07.15s/d 16.00 WIB, dan 2) Hari Sabtu pukul 07.15 s/d 14.00 WIB. 
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6. Guru Kelas Unggul 

 Untuk itu kualifikasi yang dipilih dan dipersyaratkan bagi guru yang 

mengajar di kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung, standarisasi 

persyaratan lain yang harus dimiliki adalah : (1) mengajar sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya, (2) memiliki pengalaman mengajar dikelas reguler 

dengan prestasi yang baik, (3) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 

karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakal istimewa, 

(4) memiliki karakteristik adil, demokratis, Flesksibel, Humoris, menghargai, 

memiliki minat yang luas, perhatian pada masalah yang dihadapi anak, memiliki 

performance dan sikap yang menarik, (5) memiliki pengetahuan tentang siffat dan 

kebutuhan anak, (6) memiliki keterampilan dan kemampuan berfikir tingkat 

tinggi, (7) memiliki pengetahuan tentang kebutuhan kognitif, afektif dan 

psikomotorik anak cerdas dan berbakat, (8) memiliki kemampuan dalam 

menggunakan strategi mengajar, (10) memiliki kemampuan untuk menggunakan 

teknik mengajar yang sesuai, dan (11) memiliki kemampuan untuk melakukan 

penelitian. 

7. Kurikulum Kelas Unggul 

 Kurikulum yang dipakai dalam kelas unggul adalah kurikulum Nasional 

dengan muatan lokal yang dimodifikasi pada penekanan materi esensial dan 

pengayaan materi yang dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat 

memacu dan mewadahi secara keseluruhan antara spiritual, logika, etika, dan 
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estetika serta mengembangkan kemampuan berfikir holistik, kreatif, sistemik dan 

sistematis. 

 

8. Sumber bahan Pembelajaran 

 Bahan belajar yang digunakan dikelas unggul MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung memadukan antara tiga komponen yang saling terkait, yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bahan ini mengandung isi materi (content) 

baik berupa pengetahuan, keterampilan, proses kreatif atau nilai – nilai yang ingin 

dikomunikasikan kepada siswa. 

9.  Pembelajaran, Metode dan Strategi  

 Untuk saat ini, secara konkrit strategi pembelajaran yang di gunakan guru 

pada kelas unggul MTs Negeri 2 Bandar Lampung adalah : presentasi, 

demonstrasi, pembelajaran cooperative, bermain, simulasi, problem solving, 

diskusi, drill and practice, penemuan (discovery), serta tutorial. 

10. Media dan Sumber Pembelajaran 

 Media dan sumber belajar yang ada saat ini pada kelas unggul MTs Negeri 

2 Bandar Lampung meliputi : pertama, sumber belajar seperti : buku paket, buku 

pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, modul, lembar kerja, 

bulletin, kaset video, VCD, DVD, CD-ROM, dan sebagainya. Kedua, media 

pembelajaran seperti : kaset recorder, TV, Wireless, Slide projector, LCD, VCD, 

DVD Player, komputer dan sebagainya. Ketiga, adanya sarana information 

Tecnology (IT) : Jaringan Internet. 
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11. Kendala dan Pendukung Terselenggaranya Program Kelas Unggulan  

 Faktor pendukung terselenggaranya program kelas unggulan di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung diantaranya : Pertama, pelaksanaan program kelas 

unggulan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung didukung dengan adanya jaringan 

kerja sama tim pengembang kurikulum dan guru dalam wadah MGMP. 

Pertemuan ini guna menemukan solusi yang terbaik dalam pelaksanaan kurikulum 

pada program kelas unggulan. 

 Sedangkan faktor penghambat diantaranya : Pertama, secara fisik 

terkadang siswa mengalami kelelahan dalam mengikuti kelas unggulan karena 

jumlah jam belajar yang panjang banyak (jam 16.00 sore baru pulang) sehingga 

akan berdampak kepada hasil belajar siswa, konsentrasi siswa terganggu, kurang 

fokus, bosan dan jenuh. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

WAWANCARA MENDALAM 

 

MANAJEMEN PERUBAHAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

(MTs N) 2 BANDAR LAMPUNG 

 

Sub Fokus 

Penelitian 

Aspek/Indikator Pertanyaan Penelitian Informan 

Pengembangan 

Penerimaan 

Peserta Didik 

Baru (PPDB) 

1. Prosedur PPDB 

2. Sistem PPDB 

1. Prosedur PPDB 

Apa Yang 

Dikembangkan Di 

Mts N 2 Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana 

pengembangan 

sistem penerimaan 

siswa baru di MTs 

N 2 Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimanakah 

proses rekrutmen 

dan seleksi siswa 

baru ? 

KaMad, 

Waka Guru 

Perkembangan 

KTSP 

1. Pengembangan 

kurikulum muatan 

lokal 

2. Pengembangan 

lifeskill 

3. Pengembangan diri 

1.  Bagaimanakah 

Muatan Ktsp Di 

Mts N 2 Bandar 

Lampung? 

2.  Bagaimanakah 

Madrasah 

Mengembangkan 

Muatan Lokal? 

3.  Bagaimanakah 

Madrasah 

Pengembangan 

lifeskill 

4.  Bagaimanakah 

Madrasah 

mengembangkan 

pembinaan 

kegiatan 

pengembangan 

diri?  

KaMad, 

Waka Guru 

Pengembangan 

Sumber Daya 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan  

1.  Bagaimanakah 

madrasah 

KaMad, 

Kepala TU 



Manusia 3. Pengembangan    

Karir 

mengembangkan 

guru dan staf 

melalui 

pendidikan? 

2.  Bagaimanakah  

madrasah 

mengembangkan 

guru dan staf 

melalui pelatihan? 

3.  Bagaimanakah 

madarasah 

mengembangkan 

guru dan staf 

melalui 

pengembangan 

karir?  

Guru, Waka 

Pengembangan 

Sarana Prasarana  

Pengembangan 

Teknologi 

1.  Bagaimanakah 

madrasah 

mengembangkan 

sarana prasarana di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

2.  Sarana Prasarana 

apa saja yang 

dikembangkan di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

3.  Bagaimanakah 

fasilitas kelas 

unggulan? 

KaMad 

Kepala TU, 

Waka, Siswa 

Pengembangan 

pengelolaan 

keuangan  

1. Sumber dana 

2. Prosedur anggaran 

3. Prosedur akuntansi 

keuangan 

1. Bagaimanakah 

mengembangkan 

sumber dana di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

2. Bagaiamanakah 

Prosedur anggaran 

di MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

3. Aplikasi apa saja 

yang di gunakan di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

KaMad 

Waka Guru 

Pengembangan 

Humas 

1. Hubangan sekolah 

dengan masayarakat 

2. Peran komite 

1.  Bagaiamanakah 

pengembangan 

program humas  di 

KaMad 

Waka Guru 

 



sekolah MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

2.  Bagaimanakah 

peran komite dan 

masyarakat MTs N 

2 Bandar 

Lampung? 

 

Pengembangan 

Budaya Madrasah 

1. Nilai – nilai 

2. Norma – Norma 

3. Tradisi 

1.  Apa sajakah ragam 

nilai yang 

dikembangkan di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

2.  Apa sajakah 

norma-norma yang 

dikembangkan di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

3.  Bagaimanakah 

tradisi-tradisi di 

MTs N 2 Bandar 

Lampung? 

KaMad 

Waka Guru 

Siswa 

 

  



Lampiran 2. Daftar Observasi 

 

DAFTAR OBSERVASI 

 

Tanggal Pengamatan : 20 Oktober 2016  

Tempat   : MTs N 2 Bandar Lampung 

Ruang/Waktu  : Ruang Guru/ 

 

Setting dan Peristiwa yang diamati : 

  

No Ragam Situasi yang Diamati Keterangan 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

Keadaan fisik dan lingkungan Madrasah : 

a) Suasana lingkungan MTs N 2 Bandar 

Lampung 

b) Ruang kelas beserta sarana prasarana 

c) Suasana kegiatan belajar siswa regular dan 

kelas unggulan 

d) Hiasan dan tulisan yang di pasang 

 

Upacara dan Ritual 

a) Penerimaan Siswa Baru 

b) Pelepasan Lulusan 

c) Upacara bendera hari senin 

d) Upacara hari besar nasional/keagamaan 

e) Kegiatan seremonial lainnya 

f) Kebiasaan memulai dan mengakhiri 

pembelajaran 

 

Suasana Proses Belajar Mengajar 

a) PBM oleh guru bidang studi 

b) Kegiatan praktikum 

c) Kegiatan kurikulum dan ekstra kurikuler 

 

Kegiatan lainnya 

a) Manajemen kepala madrasah dalam 

pembagian tugas dan fungsi waka, pembina, 

wali kelas, BK, untuk meningkatkan layanan 

dan mutu madrasah 

b) Pengembangan proesional pendidikan dan 

tenaga kependidikan  

c) Pengembangan diri siswa 

d) Sistem Informasi Madrasah 

e) Prestasi Siswa  MTs N 2 Bandar Lampung   

Kegiatan yang perlu dan 

penting agara diambil 

foto gambarnya 

 

Jika ada kegiatan yang 

terlewati diganti dengan 

wawancara 

 

  



Lampiran 3. Daftar Dokumen 

 

DAFTAR DOKUMEN 

 

Dokumen  : 27 Oktober 2016 

Diringkas  : Di MTS N 2 Bandar Lampung 

Waktu   : 08-00 WIB 

 

No Jenis Dokumen 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

  

Manajemen 

a) Rumusan visi dan misi 

b) Kebijakan sekolah 

 

Data Kesiswaan 

a) Jumlah kelas dan jumlah siswa  

b) Jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima tahun terakhir 

 

Data ketenagaan 

a) Kepala madrasah berserta biodatanya 

b) Guru (tingkat pendidikan, pengalaman, dan tugas dsb) 

c) Staf/karyawan (tingkat pendidikan beserta rincian tugasnya) 

 

Organisasi 

a) Struktur organisasi madrasah dan rincian tugas 

b) Kumpulan Surat-surat Keputusan dan surat tugad 

 

Pedoman dan Peraturan-peraturan 

a) Deskripsi tugadd kepala madrasah, guru, dan staf 

b) Pedoman/peraturan guru 

c) Pedoman peraturan akademik siswa 

d) Peraturan tata tertib madrasah 

 

Sarana prasarana madrasah 

a) Denah lokasi MTs N 2 Bandar Lampung 

b) Gedung dan ruang MTs N 2 Bandar Lampung 

c) Sarana dan alat-alata pembelajaran 

d) Sarana dan fasilitas penunjang lainnya 

 

Proses belajar mengajar 

a) Jadwal pelajaran, jadwal kegiatan ko-kulikuler dan ekstra kulikuler 

b) Kurikulum 

 

Sejarah MTs N 2 Bandar Lampung 

a) Catatan sejarag perkembagan madrasah 

b) Foto/rekaman kegiatan madrasah 

  



Lampiran 4. : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Kepala Madrasah 

 

Jabatan   : Kepala MTs N 2 Bandar Lampung 

Hari/tanggal  : Rabu /  02 November 2016 

Tempat   : Ruang Kepala Madrasah 

Waktu   : Pukul 10.00 - 11.00 WIB 

 

 Hari ini kepala madrasah sedang tidak ada banyak kegiatan, penelitian 

segera menemui kepala madrasah untuk melakukan wawancara yang sudah 

peneliti hubungi sebelumnya yaitu  pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016. 

 

P : Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

KS : Wassalamulakum Warohmatullahi Wabarokatu 

P : Maaf pak, saya mengganggu waktu bapak. Saya mahasiswi Pasca Sarjana  

   UIN Raden Intan Lampung yang membutuhkan beberapa informasi dari     

   bapak berkaitan dengan judul tesis saya tentang Implementasi   

   Manajemen Perubahan di MTs N 2 Bandar Lampung 

KS : Ya silahkan 

P : Berapa lama bapak menjabat Kepala madrasah di MTs N 2 Bandar  

   Lampung? 

KS : Saya menjabat Kepala Madrasah di MTs N 2 ini sudah 3 tahun mulai dari  

   Oktober  sampai sekrang. Sebelumnya saya menjabatsebagai Waka di  

   Madrasah ini. 

P : Selama bapak menjadi madrasah bagaimana cara bapak  

   mensosialisakikan budaya madrasah kepada guru, siswa dan warga  

   masyarakat? 

KS : Madrasah sebenarnya sama dengan sekolah umum, tetapi karena kita  

   sekolah umum yang bercirikan agama islam, kita mengikuti budaya yang  

   islam. Titik tekannya adalah dengan akhlakul karimah. Kemudian karena  

   masyarakat yang ada di sekitar madrasah mayoritas orang Lampung kita     

   pun menggunakan budaya Lampung dalam berbagai kegiatan di   

   madrasah. Sosialisasi budaya madrasah di mulai dari visi madrasah yaitu   

   manjadi madrasah unggulan dalam iptek, imtaq dan berakhlakul karimah  

   yang kita letakkan didepan pintu masuk madrasah. Berangkat dari visi  

   tersebut, saya mensosialisasikan budaya madrasah untuk menjadi  

   madrasah unggul melalui rapat dewan guru hasil rapat tersebut  

     diimplemntasikan kepada siswa. Dimadrasah kami juga kami pajang  

   beberapa selogan atau pamplet seperti malu datang terlambat, malu  

   pulang cepat, kebersihan sebagian dari iman, mari kita tingkatkan kerja  

   yang profesional, mari berkompetisi yang sehat dan lain-lain. Budaya  

   yang kita ssepakati tidak menympang dari ajaran Islam. 

 

 

 



P : Budaya membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi suatu kebiasaan  

   dan nilai yang mengikat seluruh warga madrasah, bagaimana usaha  

   bapak untuk menanamkannya kepada guru, staf dan siswa apakah dengan  

   langsung memberikan contoh? 

KS : Saya  menanamkan nilai ketauladanan kepada guru dalam hal hal  

   tanggung jawab, kebersihan, disiplin, jujur dan shalat berjamaah. Guru  

   ketika masuk kelas harus melihat kebersihan. Nilai disiplin, saya minta     

   guru harus lebih pagi dari siswa, guru memberi contoh untuk shalat  

   berjamaah dimadrasah. Guru menjadi ujung tombak ketauladanan bagi  

   siswa. Bagaimana siswa akan jujur kalau gurunya tidak jujur. 

P : Pak, seandainya ada guru yang berprestasi dimadrasah ini, biasa Reward  

   apa yang bapak berikan kepada mereka,dan sebalik nya Punishment apa  

   yang bapak lakukan ketika ada guru yang tidak disiplin, dan sering  

   meninggalkan tugas? 

KS : Reward utnuk guru berprestasi minimal saya ucapkan terimakasih dan  

   diacara Hab Kemenag yang setiap tahun kami laksanakan, guru tersebut     

     kami usulkan untuk diberi penghargaan dan piagam oleh Kemenag Kota  

   Bandar Lampung. Sedangkan bagi guru yang malas dan tidak disiplin,  

   selama ini saya belum pernah menghukum mereka sampai penundaan  

   gaji berkala atau penurunan pangkat. Biasanya saya akan memanggil  

   mereka sebagai bentuk pembinaan yang sifat nya edukatif. Kami sudah  

   punya MOU antara guru dan madrasah. Disitu tertuang komitmen dan  

   kesepakatan untuk disiplin guru. 

P : Untuk Reward siswa sendiri seperti apa bentuk nya pak? 

KS : Ketika siswa kami mendapatkan juara diberbagai lomba baik yang  

   diadakan ditingkat kabupaten muapun provinsi biasanya kami beri  

   hadiah, piagam, dan uang saku untuk memotifasi mereka agar lebih baik  

   dalam kejuaraan berikutnya. 

P : Mengenai Rekrutmen dan sekelsinya bagaimana pak? 

KS : Rekrutmen siswanya berbeda dengan kelas reguler. Proses seleksinya  

   ketat. Mereka ada test potensi akademik dan test wawancara. Siswa yang  

   berprestasi di SD atau MI nya tidak akan diterimanya dikelas unggulan  

   bila tidak lulus test.  

P : Untuk seleksi guru yang mengajar dikelas unggulan bagaimana pak? 

KS : Guru profesional yang memiliki kredibilitas. Guru yang cerdas, kreatif,  

   punya ruhul jihad yang besar dan memiliki komitmen untuk memajukan  

   peserta didik yang dapat menjadi guru situ. Guru PNS senior kalau tidak  

    cakap tidak dapat mengajar dikelas tersebut. Guru honor yang mengajar  

   berasal dari lulusan Universitas Negeri dan guru Bahasa Arab lulusan  

   pondok. 

P : Strategi apa yang bapak lakukan dalam manajemen pengembangan  

   madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah? 

 KS : Manajemen saya adalah dengan SWOT (Strength Weakness Opportunity  

   Treath).  Pertama, Strength (kekuatan) meliputi guru yang memiliki  

   kualifikasi S1 dan beberapa guru yang telah menyelesaikan S2, jumlah  

   guru yang cukup, memiliki Kepala Madrasah yang tegas dan visioner,  



   jumlah murid yang banyak, animo masyarakat positif terhadap Madrasah.  

    Kedua, Weakness (Kelemahan) meliputi : ada beberapa guru yang kurang  

   disiplin, dan ada beberapa murid yang prilaku negatif. Ketiga,  

   Opportunity (Peluang) meliputi : tunjungan professi guru bisa membuat  

   kinerja guru meningkat, dan status Madrasah dan Sekolah umum yang  

   sama. Keempat, Treath (Ancaman) meliputi : masih ditemukan warung  

   internet (warnet) di dekat Madrasah, ada play station/game di dekat  

   madrasah, pengaruh narkoba dari luar madrasah, kenakalan remaja.  

P : Untuk Pengembangan guru dan staf sendiri biasanya apa yang bapak  

   lakukan selama ini? 

KS : 75% guru di Madrasah sudah mendapatkan sertifikat profesi. Mereka  

   dituntut untuk selalu mengevaluasi dirinya dalam menjalankan tugasnya  

   sebagai guru profesional. Guru-guru juga saya ikut sertakan dalam  

   kegiatan workshop dan pelatihan. Saya sangat welcome dan mendukung  

   guru yang melanjutkan pendidikannya ke S2 untuk peningkatan kualitas  

   guru di MTs. Saat ini sudah 15 guru yang melanjutkan studinya. Staf juga  

   dituntut untuk menguasai IT,karena saat ini segala bentuk pelaporan, dan  

   sistem gaji sudah menggunakan aplikassi-aplikasi yang berbasis IT. Staf  

   yang belum menguasai IT, kita panggil pelatih untuk mengajarkan  

   mereka. Agar terampil dan cakap menggunakannya. 

P : Disamping pelatihan guru dan staf, ada juga promosi dan mutasi.  

   Gambaran mutasi dimadrasah seperti apa Pak? 

KS : Madrasah adalah lembaga formal yang memiliki aturan dalam proses  

   mutasi. Ada mutasi karena guru tersebut dianggap cakap dan dibutuhkan  

   sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi, ada mutasi agar guru tersebut  

   lebih efektif dalam menjalankan tugas bila dekat dengankeluarga, dan  

   ada juga karena guru tersebut kinerjanya kurang baik.  

P : Penghargaan kepada guru dan staf tidak hanya materi, tetapi juga  

   terdapat berupa immaterial. Bentuk penghargaan yang biasa bapak  

   berikan seperti apa? 

KS : Madrasah ini memiliki budaya kekeluargaan. Penghargaan biasanya  

   dengan ucapan yang menyejukkan, pujian dan sertifikat untuk    

   memotivasi mereka agar bekerja lebih baik.  

 P : Madrasah memiliki Akreditasi A. Apakah sarana prasana yang ada di  

   MTs sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal? 

KS : Sekolah Negeri punya aturan, karena menerima BOS, madrasah tidak  

   diperkenakan meminta dana dari masyarakat. Sebenarnya, boleh saja  

   meminta dana dari masyarakat, tetapi sebagaian masyarakat beranggapan  

   Sekolah Negeri adalah sekolah gratis. Sarana yang dimilik dianataranya  

   Ruang Kepala Sekolah, 33 ruang belajar (kelas), 2 Ruang Guru, Ruang  

   Tata Usaha, Ruang Aula, Ruang Perpustakaan, Ruang laboratorium IPA,  

   Ruang Kesenian/Keterampilan, Ruang Pendidikan Teknologi Dasar  

   (PTD), Ruang laboratorium Computer, Ruang laboratorium Bahasa,  

    Ruang UKS, Ruang Multimedia, Ruang BK, Ruang Pramuka/Osis,  

   Gudang WC (Kepala Madrasah dan guru ada 4 buah, siswa ada 28 buah,    

   Tempat Ibadah, 10 Kantin Sekolah, 3 Lapangan Olah Raga,Ruang  



   Koperasi/Warung Madrasah, dan sarana wifi. Kesimpulannya Sarana  

   Prasarana di MTs sudah baik. 

P : Bisa bapak ceritakan tentang Ssistem Informasi Manajemen yang ada di  

   madrasah ini. 

KS : Sistem Informasi Manajemen sudah berjalan baik di madrasah.  

   Contohnya gaji sudah melalui Atm, laporan keuangan menggunakan  

   SPA, absen menggunakan fingerprint, data EMIS sudah Online ke pusat  

   dan bel yang sudah menggunakan Computer menggunakan staf TU   

   dalam manjalankan tugasnya.  

P : Terimakasih Pak, wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya  

   akhiri dengan Wassalamulaikum WR. WB 

KS : Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarakatu. 

 

 

  



Lampiran 4. : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

 

Jabatan   : Guru 

Hari/tanggal  : Senin / 07 November 2016 

Tempat   : Ruang Guru 

Waktu   : Pukul 10.00 - 11.00 WIB 

  

 Setelah mendapatkan informasi tentang Manajemen pengembangan 

madrasah dari kepala madrasah, pada hari ini peneliti enajutan wawancara kedua 

dengan dua orang guru. 

 

P : Assalamulaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

Inf : Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

P : Sedang apa pak? Maaf saya ganggu waktunya hari ini. 

Inf : Sedang jadi panitia semester silahkan bu tempatnya agak acak-acakkan. 

P : Berapa lama bapak mengajar di MTs? 

Inf : Saya mengajar sejak tahun 2000 dan diangkat menjadi PNS tahun 2007  

P : Bapak mengajar mata pelajaran apa? 

Inf : Sebelum PNS saya mengajar IPS dan ketika diangkat menjadi PNS saya  

   mengajar Akidah Akhlak sesuai dengan ijasah yang saya miliki. 

 P : Begini pak, saya ingin mengetahui bagaimana cara kepala madrasah  

   dalam mensosialisasikan budaya madrasah? 

Inf : Kepala madrasah biasa menyampaikannya ketika upacara mengenai tata  

   tertib madrasah, kebersihan, kerapihan dan disiplin. Didalam rapat pun  

   beliau selalu mengingatkan tentang hal tersebut kepada guru. Guru akan  

   mensosialisasikannya kepad siswa ketika mereka mengajar. 

P : Budaya membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kebiasaan.  

   Bagaimana Kepala Madrasah menanamkan budaya yang baik kepada  

   warga madrasah? 

Inf : Penanaman budaya biasanya melalui pembiasaan dan contoh. Seperti  

   pembiasaan guru dan siswa untuk selalu berakhlakul karimah seperti  

   hormat dan santun kepada guru, cium tangan orang yang lebih tua, shalat  

   berjamaah di sekolah, ketika bertemu mengucapkan salam dan  

   bersalaman, memulai pelajaran dengan membaca Al-quran selama  

   10 menit. 

P : Pengerhaagn atau Reward  yang diberikan kepada guru biasanya seperti  

   apa Bu? 

Inf : Kepala Madrasah mempunyai cara sendiri untuk menghargai guru yang  

   berprestasi misalnya dengan pujian. Ataupun dengan melibatkan guru     

   tersebut dalam kegiatan kepantiaan disekolah. 

P : Untuk ibu sendiri biasanya hukuman yang diberikan kepada siswa yang  

   malas dan tidak mengerjakan tugas seperti apa? 

Inf : Punishment guru berbeda-beda. Kalau saya biasanya memberikan PR  

   untuk mengerjakan PR untuk dikerjaakan kembali oleh siswa. Baju tidak  



   dimasukan ada poin untuk siswa tersebut, kalau sudah keseringan maka  

   orang tua siswa dipanggil. 

P : Makasih bu. 

   Menurut Bapak, budaya unggulan madrasah atau kelebihan madrasah  

   dari sekolah umumnya seperti apa? 

Inf : O..Banyak bu. Madrasah menitik beratkan pada akhlak seperti  

   pendidikan berkarakter, budaya untuk berprestasi, dan pelajaran agama  

   yang memuatnya lebih banyak dari sekolah umum. 

P : Biasa Ibu tambahkan? 

Inf : Ya...seperti kedisiplinan guru dan siswa, kebersihan diri, kelas, dan  

   lingkungan yang selalu terjaga. 

P : Selama Ibu diMTs, apakah Ibu pernah menjadi Panitia PSB? 

Inf : Pernah tetapi sudah lama sekali panitia biasanya bergiliran dan setiap 

guru di beri kesempatan untuk menjadi panitia. 

P : Menurut Bapak sendiri apa ada perbedaan PSB saat ini dan dulu 

Inf : O.. ada Bu. Sudah 4 Tahunini MTs selain menerima siswa reguler juga  

   merekrut siswa kelas unggulan baik melalui LCT tingkat SD yang  

   diadakan madrasah, maupun melalui tes. Proses rekrutmen melalui  

   sosialisasi untuk menyaring siswa berprestasi ke SD sekitar Bandar  

   Lampung. Kalau untuk reguler waktunya sama dengan sekolah umum  

   sekitar bulan juni. Persyaratannya mengisi formulir pendaftaran, fotokopi  

   rapor, dan fasa foto. Seleksinya melaluites tertulis dan lisan. Siswa harus  

   dapat mengaji. 

P : Apakah Bapak dan Ibu mengajar di kelas unggulan? 

Inf : Saya tidak, tetapi kalau Ibu Siti Maesaroh iya. 

P : Bagaimana Ibu mengajar dikelas unggul? 

Inf : Anakanya dari seleksi tes saja sudah unggul. Ketika mengajar siswa lebih  

   aktif, dan cepat memahami pelajaran yang diberikan. Guru hanya  

   memfasilitasi belajar mereka. Ruang kelas mereka ber AC dan  

   menggunakan LCD dalam pembelajaran.   

P : Persiapan Bapak dalam mengajar apa Pak? 

Inf : Menyiapakan materi pembelajaran, silabus, RPP, dan media  

   pembelajaran. Proses Belajar menggunakan tahap-tahap eksplorasi,  

   elaborasi dan konfirmasi. 

P : Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi meliputi seluruh  

   kehidupan dalam kelas. Di dalam KTSP juga ada yang namanay hidden  

   kurikulum. Bisa bapak ceritakan tentang hidden kurikulum di madrasah? 

Inf : Hidden kurikulum adalah kurikulum yang tidak tertulis tetapi perlu  

   disampaikan kepada peserta didik. Didalam PBM, guru mengingatkan  

   siswa kewajiban sholat 5 waktu, kejujuran, tanggung jawab, hormat dan  

   santun kepada guru dan sebagai nya. 

P : Bagaimana mengenai evaluasi pembelajaran yang selama ini bapak  

   lakukan? 

Inf : Evaluasi biasanya saya berikan selama PBM berlangsung dengan  

   memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengatahui apakah  

    mereka sudah menguasai KD yang diberikan. Kami melaksanakan  



   ulangan harian, mid semester dan ujian semester dengan bentuk soal esai  

   maupun pilihan ganda. Tujuannya untuk mengukur apakah tujuan  

   pembelajaran yang kami harapkan tercapai. 

P : Kalau ibu Siti Maesaroh sendiri bagaimana bu? 

Inf : Saya tidak hanya mengevaluasi aspek kognitif siswa saja tetapi juga  

   aspek afektif dan psikomor siswa. Bagaimana akhlak siswa sehari – hari  

   di dalam kelas, tanggung jawab mereka ketika diberi tugas, juga  

   memberikan mereka hafalan. 

P : Apakah Bapak ikut MGMP mata pelajaran yang bapak ampu? 

Inf : MGMP untuk mata pelajaran umum sudah jalan, tetapi untuk MGMP     

   mapel agama belum berjalan. Tetapi pada saat ini kepala madrasah  

   melalui waka kurikulummembentuk kordinator mata pelajaran untuk    

   menyamakan persepsi dan mendiskusikan hal-hal yang berkaiatan  

   dengan mapel masing-masing. Pertemuannya 2 minggu sekali. 

P : Promosi yang dilakukan kepala madrasah selama ini seperti apa bu? 

Inf : Apabila ada guru yang berprestasi, ia akan dipromosikan menjadiwakil  

   kepala atau diajukan menjadi kepala madrasah, tetapi semua ini  

   tergantung kepada kepala madrasah sendiri. 

P : Ok bu, sekarang menurut ibu bagaimana prosesmutasi yang diadakan di  

   madrasah ini? 

Inf : Baru-baru ini ada beberapa rekan kami yang mutasi karena pemerataan  

   guru. Ada guru yang dumutasi ke madrasah swasta, karena MTs tersebut  

   membutuhkan guru, ada yang mutasi karena MAN membutuhkan guru  

    tersebut. Proses mutassi biasanya urusan Kamad, Kementerian Agama  

   dan Kanwil. 

P : Sekarang topik kita beralih ke sarana prasarana. Menurut pendapat ibu   

   bagimana sarana prasarana yang ada di MTs ini? 

Inf : Sarana Prsarana sudah baik. Sarana untuk agama ada tempat wudhu,  

   masjid, Al-quran. Untuk mata pelajaran yang lain ada laboraterium IPA,,  

   Komputer, perpustakan, LCD, dan media pembelajaran. 

P : Menurut bapak, apakah sarana prasarana itu sudah memenuhi standar  

   pelayanan minimal? 

Inf : Alhamdulilah sarana prasarana saat ini sudah baik dan tersusun rapi serta  

   lengkap. 

P : Ibu mengenal sistem informasi manajamen bu? 

Inf : Duh.. saya kurang faham coba tanya dengan bapak saja  

Inf : Sistem Informasi manajamen saya juga kurang faham, tetapi di madrasah  

   ini, kami sudah menggunakan fingerprint  untuk absen kehadiran, gaji  

   sudah lewat ATM, bel sudah terkomputerisasi, dan data siswa dan guru  

   juga sudah menggunakan komputer.  

P : Terimakasih atas wawancara pak dan ibu. Saya sangat terbantu dengan  

   informasi yang diberikan Wasssalamualaikum warohmatullahi waborkatu 

Inf : Sama-sama bu wassalamualaikum warohmatullahi waborkatu. 

  



Lampiran 4. : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

 

Jabatan   : Guru 

Hari/tanggal  : Selasa / 08 November 2016 

Tempat   : Ruang Guru 

Waktu   : Pukul 10.00 - 11.00 WIB 

  

 Setelah mendapatkan informasi tentang Manajemen pengembangan 

madrasah MTs N 2 Bandar Lampung, peneliti wawancara dengan guru senior 

yang lain. 

P : Assalamulaikum warohmatullahi wabokatu 

Inf : Wassalamulaikum warohmatullahi wabokatu 

P : Maaf bu saya ganggu waktunya hari ini. Saya membutuhkan bantuan ibu  

   untuk menyelesika tugas tesis saya. 

Inf : Ya silahkan. Judul tesis nya apa bu kalau saya boleh tahu. 

P : Implementasi Manajemen Perubahan.  

   Sudah berapa lama ibu mengajar di madrasah ini? 

Inf : Sudah 13 Tahun 

P : Akreditasinya apa bu?? 

Inf : Akreditasi A. Baru-baru ini kami melaksanakan akreditasi kembali, tetapi  

   hasilnya belum tahu. 

P : Dari masa kerja ibu yang sudah 13 tahun ini berarti ibu sudah dapat  

   mengamati, menelihat, dan mengetahui bagaimana budaya dan iklim  

   organisasi di MTs ini. Menuru ibu, budaya madrasag itu apa bu 

Inf : Budaya adalah kebiasaan dan nilai-nilai yang diterapkan di madrasah ini. 

P : Sosialisasinya sendiri sepertii apa bu agar warga madrasah mengetahui  

   budaya madrasah tersebut? 

Inf : Biasanya Kamad menekankannya pada waktu upacara karena seluruh  

   warga madrasah mendengar pada saat ini. Kepsek selalu menekankan  

   bahwa madrasah berbeda dengan sekolah umumnya dalam segi pakaian,  

   akhlak, ibdah sholat, dan mata pelajaran. Beliau juga menekankan  

   pentingnya berprestasi agar visi madrasah terwujud. 

P : Budayakan tidak instant ya bu. Untuk menjadi kebiasaan atau tradisi di  

   MTs perlu proses. Kiat ibu untuk menanamkan budaya itu sendiri kepada  

   siswa seperti apa? 

Inf : Penanaman buaya terutama nilai-nilai mengandung 2 pengertian. Kamad  

   menanamkannya kepada guru, dan guru menanamkannya kepada siswa.  

   Contohnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai, murid dibiasakan untuk  

   mengaji, diadakan sholat berjamaah setiap hari waktu sholat zuhur.  

   Kepsek dan guru unjuk tombakk ketauladanan  

P : Menurut ibu, ragam nilai dalam budaya madrasah apa bu? 

Inf : Ya seperti berpakaian yang sopan, antar guru bersalaman ketika bertemu,  

   siswa mencium tanggan guru apabila bertemu, sebagainya. 

P : Seandainya ada guru yang berprsetasi dan ada juga guru yang malas dan  



   tidak disiplin, bagaimana bentuk reward dan punishment yang biasa  

   kamad berikan? 

Inf : Biasanya guru yang berprestasi tersebut di angkat menjadi pembina  

   ataupun waka, dan diusulkan dalam perlombaan guru berprestasi tingkat  

   provinsi atau kabupaten. Sedangkan bagi guru yang malas biasa kamad  

   memanggil guru tersebut dan diberi peringatan secara lisan. Kalau untuk  

   siswa yang berprestasi biasanya diberi beasiswa dan piagam. 

P : Kalau ibu sendiri biasanya memberikan hukuman kepada siswa yang  

    malas dan tidak mengerjakan PR seperti apa? 

Inf : Saya biasanya meminta siswa untuk membuang sampah baik yang ada  

   didalam kelas maupun diluar kelas atau memberi mereka tugas hafalan. 

P : Dapat saya simpulkan budaya madrasah yang ibu sampaikan adalah  

   mengenai disiplin dan kebersihan. Disamping itu budaya unggul  

   madrasah lainnya apa Bu? 

Inf : Kebiasaan sholat dhuha, sholat berjamaah, kegiataan-kegiataan  

   keagamaan, kegiatan ekstratulikuler, dan adanya kelas unggulan. 

P : Saya lihat siswa MTs Kurang lebih 1000 orang dan menjadi sumber daya  

   yang besar bagi madrasah. Apakah ibu tahu sistem rekrutmen dan seleksi  

   siswa baru dimadrasah? 

Inf : Ya, persyaratan siswa baru untuk kelas reguler biasnya mengisi  formulir,  

    menyerahkan fotokopi rapor kelas 5 dan 6, pasfoto 3x4. Untuk siswa  

   kelas unggulan, pesyaratannya siswa yang menduduki peringkat 1 sampai  

   5 disekolahnya. Proses rekrutmen sendiri biasanya dimulai dari sosialisai  

   tim PSB ke sekolah-sekolah darae yang ada di sekelilingnya. Tujuannya  

   untuk menjaring siswa-siswa yang berprstasi dan mempromosikan kelas 

   unggulan yang ada dimadrasah. Proses seleksi sendiri biasanya dengan  

   seleksi administrasi, test ngaji dan tes tertulis. Apabila siswa tersebut  

   lulus tes ngaji maka siswa berhak mendapat nomor test. Tes tertulis  

   tersebut, mereka akan mengikuti tes potensi akademik dan wawancara    

   Bahasa Inggris. Pelaksanaan tes tertulis untuk kelas unggul di awal bulan  

   Maret 

P : Mengenai sistem evaluasi PSB seperti apa bu? 

Inf : maaf, saya kurang faham mengenai evaluasi tersebut. Mungkin dapat ibu  

   tanyakan kepada kepada waka siswa atau panitia PSB? 

P : Terima kasih bu. Wawancara selanjutnya tentang pelaksanaan kurikulum  

   pembelajaran. Apakah muatan kurikulum MTs sama dengan SMP atau  

   pondok pesantren?? 

Inf : Setahu saya muatan kurikulum MTs hampir sama dengan SMP, akan  

   tetapi mata pelajaran agama lebih banyak. Mapel agama dibagi menjadi 5  

   seperti SKI, Akidah, Quran Hadis, Bahasa Arab dan SKI. Sedangkan  

   untuk siswa kelas unggulan jam belajar mereka lebih lama dari kelas  

   reguler karena ada beberapa penambahan jam pada mata pelajaran  

   tertentu seperti Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. 

P : Ibu mengajar selama 13 Tahun. Bagaimana persiapan ibu dalam PBM? 

Inf : Sama seperti guru lain lakukan seperti menyiapkan bahan atau materi,  

   silabus, RPP, media. Kami biasa menggunakan LCD dalam PBM. Tugas  



   guru untuk membuat Power Poin pembelajaran. Untuk kelas unggulan,  

   media sudah tersedih di ruang kelas jadi tidak perlu bongkar psang LCD. 

P : Kalau kita lihat KTSP bu ada yang namanya hidden kurikulum. Bisa ibu  

    ceritakan tentang hal itu kepada saya? 

Inf : Hidden kurikulum biasanya kami tekankan pada karakter, bagaiamana  

   siswa agar santun, jujur, disiplin dan bertanggung jawab 

P : Bagaimana dengan evaluasi pembelajaran yang biasa ibu lakukan dalam  

   kegiatan PBM? 

Inf : Biasanya dalam PBM saya memberikan evaluasi kepada siswa dalam  

   bentuk pertanyaan lisan maupun tulisan, tugas kelompok, dan hafalan  

   ayat-ayat Al-quran dan Hadist. Evaluasi pembelajaran juga dalam bentuk  

   ulangan harian, mid semester dan ujian semester. 

P : Manajemen Pengembangan Madrasah berkaitan erat dengan manajemen  

   pengembangan sisw, guru dan staf, sarana prasarana, hubungan  

   masyarakat dan lain-lain. Yang ibu tahu untuk pengembangan guru di  

   madrasah biasanya seperti apa? 

Inf : Biasanya guru dilibatkan dalam kegiatan Workshop dan pelatihan, guru  

   juga diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan de jenjng yang  

   lebih tinggi. Ada 15 guru yang telah dan sedang belajar di Universitas  

   yang ada di Bandar Lampung seperti UIN Raden Intan, Unila, STKIP,    

   dan UBL. 

P : Guru yang dianggap cakap biasanya mendapat promosi dari kamad.  

   Yang ibu tahu biasanya promosi apa yang diberikan kamad kepada guru  

   tersebut? 

Inf : Biasanya menjadi pembina, waka maupun kamad 

P : Sekarang kitaberalih ke pengelolaan sarana prasarana. Menurut ibu  

   bagaimana pengelolaan sarana prasarana di MTs apakah sudah  

   memenuhi Standar Pelayanan Minimal? 

Inf : Sarana Prasarana di MTs udah baik. Sarana yang dimilik diantaranya  

   Ruang Kepala Sekolah, 33 ruang belajar (kelas), 2 Ruang Guru, Ruang  

   Tata Usaha, Ruang Aula, Ruang Perpustakaan, Ruang laboratorium IPA,  

   Ruang Kesenian/Keterampilan, Ruang Pendidikan Teknologi Dasar  

   (PTD), Ruang laboratorium Computer, Ruang laboratorium Bahasa,  

   Ruang UKS, Ruang Multimedia, Ruang BK, Ruang Pramuka/Osis,  

   Gudang WC (Kepala Madrasah dan guru ada 4 buah, siswa ada 28 buah,  

   Tempat Ibadah, 10 Kantin Sekolah, 3 Lapangan Olah Raga,Ruang  

   Koperasi/Warung Madrasah, dan sarana wifi. 

P : Bagaimana mengenai Sistem Informasi Manajemen yang ada di MTs? 

Inf : Sistem Informasi Manajemen sudah berjalan dengan baik seperti  

   database guru dan siswa yang sudah terkomputerisasi, keuangn sudah  

   menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan yang memudahkan bendahara,  

   pemasangan WIFI yang memudahkan guru untuk mengakses informasi  

   dan lain-lain. 

P : Terimakasih informasinya bu. Hasil wawancara ini sangat bermanfaat  

   bagi saya. Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

Inf : Sama-sama Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarokatu 



Lampiran 4. : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Wakil kepala bidang sarana prasarana 

 

Jabatan   : Guru 

Hari/tanggal  : Rabu / 09 November 2016 

Tempat   : Ruang Guru 

Waktu   : Pukul 10.00 - 11.00 WIB 

 

 Pada hari ini peneliti mendapat kesempatan untuk bertemu dengan wakil 

kepala dibidang sarana prasarana diruang kerja. 

 

P : Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

Inf : Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu ada yang bisa  saya  

   bantu bu  

P : Ya apa kabar nya bu, sudah lama tak bertemu? 

Inf : Allahmdulilah sehat.  

P : Insya Allah, wawancara saya berkaitan dengan mutu pendidikan yang  

   ada di MTs ini. Menurut ibu apakah budaya madrasah itu? 

Inf : Menurut pendapat saya budaya madrasah adalah tingkah laku dan  

   kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif yang harus ditanamkan kepada  

   seluruh warga madrasah, baik berkaitan dengan budaya agama islam  

   ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mengikat dimadrasah seperti sifat  

   hormat menghormati kepada guru dan teman, cinta kepada kebersihan,  

   disiplin, budaya tertib dalam pakaian dan belajar, nilai-nilai luhur agama  

   seperti melaksanakan sholat dhuha dan zuhur yang sudah terjadwal  

   selama ini, budaya pada intinya mengacu pada visi madrasah yaitu  

   menjadi madrasah unggulan dan membentuk siswa yang berakhlakul  

   karimah. 

P : Yang ibu ketahui bagaimana biasanya kepala Madrasah  

   mensosialisasikan budaya yang ada dimadrasah? 

Inf : Sebelum budaya itu dilaksanakan oleh warga madrasah, terlebih dahulu  

   konsep budaya dituangkan dalam visi dan misi madrasah. Kepala  

   madrasah bersama dengan guru merumuskan metode apa yang paling  

   tepat untuk program budaya madrasah sehingga tepat dengan sasaran.  

   Sosialisai biasanya disampaikan melalui upacara pad hari Senin, maupun  

   dengan adanya pamplet atau slogan-slogan yang mengajak seluruh  

   komponen madrasah untuk berpartisipasi melaksanakan budaya itu yang  

   sudah kita rumuskan dalam visi madrasah. 

P : Selama ini yang ibu amati, ragam nilai apa yang membuat MTs N 2  

   Bandar Lampung dari sekolah lainnya.? 

Inf : Sebenarnya madraasah sama dengan sekolah umum. Hanya saja  

   madrasah merupakan pendidikan dasar tingkat menengah yang mengacu  

   pada nilai-nilai keislaman. Kita mencoba menunjukan kepada masyarakat  

   Iptek tidak ketinggalan. Kita mempunyai nilai-nilai kegamaan. Disini  

   yang ditanamkan adalah pembentukan kepribadian anak. 



P : Bu, baik ada guru yang berprestasi dan ada juga guru yang tidak disiplin  

   dalam melaksakan tugas,apa tindakan yang diambil kepala madrasah? 

Inf : Kepala Madrasah memberi kesempatan guru yang berprestasi untuk turut  

   dalam berbagai kegiatan yang ada didalam maupun diluar sekolah seperti  

   workshop dan pelatihan-pelatihan. Ada beberapa tahap untuk guru yang  

   tidak disiplin, misalnya teguran secara lisan, dan teguran secara tertulis.  

   Untuk tindakan yang lebih jauh seperti penundaan gaji berkala belum  

   ada. 

P : Ibu mengajr di MTs ini sudah lebih dari 10 Tahun, kalau adda siswa yang  

   sering membuat gudah kelas dan tidak mengerjakan PR, bagaimana  

   tindakan bapak terhadap anak tersebut? 

Inf : Seiring dengan Undang-undang Perlindungan Anak, kita jauhi tindakan  

   kekerasan yang dapat melukai siswa. MTs ini mengupayakan  

   pembentukan kearah yang positif. Saya pribadi bila ada anak yang tidak  

   mengerjakan tugas yang saya berikan, saya biasanya memberi tugas  

   menghafal surat pendek, sholat dhuha atau zuhur dan meminta siswa  

   untuk menyelesaikan tugas mereka. Kita harapkan mereka mendapat nilai  

   positif dari hukuman tersebut. 

P  : Ketika kita berbiacara tentang mutu pendidikan, maka tidak lepas dari  

   input, proses dan output. Input berkaitan dengan penerimaan siswa baru  

   yang inginsaya ketahui bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa  

   baru? 

Inf : Proses seleksi siswa ada 2 tahap, pertama mencari siswa-siswa yang  

   berpotensi untuk kelas unggulan dengan persyaratan peringkat 1-5  

   disekolahnya. Pada tahun 2015 rekrutmen 2 kelas. Setelah seleksi  

   administrasi, berkas diseleksi, lulus berkas mereka berhak mengikuti tes  

   potensi akademik, Matematika, IPA, Bahasa Inggris. Setelah itu kami   

   ambil 80 orang untuk seleksi wawancara Bahasa Inggris dan tes  

   matematika. Dan yang kami ambil 60 siswa. Tahap kedua adalah untuk  

   kelas reguler dengan persayaratan yang berbeda dan proses seleksi yang  

   berbeda. 

P : Setelah penerimaan Siswa Baru selesai, biasanya apa yang dievaluasi  

   pantia PSB? 

Inf : Kami mengevaluasi pelaksanaan PSB, kerja panitia, soal apakah terlalu  

   sulit atau mudah untuk siswa dan penelitian sudah objektif atau belum. 

P : Bagaimana muatan kurikulum untuk kelas unggulan dan reguler? 

Inf : Kepala Madrasah sudah sepakat dengan komite dan dewan guru untuk  

   kelas unggulan adaah Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Sain yang  

   mendapat porsi lebih dibandingkan kelas reguler. Hasil dari berbagai  

   even sudah terlihat seperti mendapat medali perak da perungggu dalam  

   kompetisi Olimpiade tingkat kabupaten dan provinsi berturut-turut  

   selama 2 tahun, juara 1 dan 2 lomba LCT tingkat Kabupaten, dan dibiang  

   olahraga pun mereka unggul. Ini adalah produk yang kita dapat dari  

   pelaksanaan kelas unggulan. 

P : Sebelum mengajar, persiapan apa yang ibu lakukan? 

Inf : Persiapan saya ya sesuai dengan ketentuan dan kewajiban guru seperti  



   perencanan, pelaksanaan dan evaluasi. Konten apa yang aka kita berikan  

   kepada siswa, menerapkan metodologi belajar yang sesuai dengan materi  

   yang kita ajarkan sehingga PBM berjalan secaraaktif dan menyenangkan.  

   Saya hindari metode ceramah.   

P : Pelaksanaan hidden kurikulum seperti apa bu? 

Inf : Ya walaupun saya guru Matematika, saya sering memberi mereka  

   nasehat-nasehat yang berkaitan dengan agama, akhlak yang bermanfaat  

   bagi masa depan mereka. 

P : Bagaimana dengan pelaksanaan evaluasi? 

Inf : Evaluasi PBM ada beberapa hal seperti apakah anak sudah mampu  

   melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran, dari segi  

   proses dan evaluasi dalam bentuk ulangan harian, mida dan semester. 

P : Manajemen madarasah melalui SWOT yang dikembangkan tidak hanya  

   siswa tetapi guru dan staf. Bentuk pengembangan guru biasanya seperti  

   apa? 

Inf : Dalam menerapkan kebijakan mutu Madrasah, MTs N 2 Bandar  

   Lampung terlebih dahulu membuat Anlisis SWOT (Strength Weakness  

   Opportunity Treath). Pertama, Strength (kekuatan) meliputi guru yang  

   memiliki kualifikasi S1 dan beberapa guru yang telah menyelesaikan S2,  

   jumlah guru yang cukup, memiliki Kepala Madrasah yang tegas dan  

   visioner, jumlah murid yang banyak, animo masyarakat positif terhadap  

   Madrasah. Kedua, Weakness (Kelemahan) meliputi : ada beberapa guru  

   yang kurang disiplin, dan ada beberapa murid yang prilaku negatif.  

   Ketiga, Opportunity (Peluang) meliputi : tunjungan professi guru bisa  

   membuat kinerja guru meningkat, dan status Madrasah dan Sekolah  

   umum yang sama. Keempat, Treath (Ancaman) meliputi : masih  

   ditemukan warung internet (warnet) di dekat Madrasah, ada play  

   station/game di dekat madrasah, pengaruh narkoba dari luar madrasah,  

   kenakalan remaja. 

P : Promosi apa yang diberikan kepala madrasah kepada guru yang di  

   anggap cakap? 

Inf : Promosi sangat terbuka untuk menjadi wali kelas, pembina, kepala  

   laboratorium dan waka maupun pengusulan menjadi kamad. 

P : Bagaimana dengan sarana prasarana yang ada di MTs ini? 

Inf : Alhamdulilah, sarana prasarana belajar sudah baik dan memenuhi standar  

   maksimal, alhmdulilah nya sarana prasarana saat ini di MTs sudah  

   tersedia seemua. 

P : Terima Kasih atas informasinya bu, hasil wawancara ini sangat  

   bermanfaat bagi saya, wassalamulaikum warohmatullahi wabarokatu 

Inf : sama-sama Wassalam 

  



Lampiran 4. : Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Humas 

 

Jabatan   : Waka Humas 

Hari/tanggal  : 04 November 2016 

Tempat   : Ruang Guru 

Waktu   : Pukul 10.00 - 11.00 WIB 

 

 Pada hari ini peneliti mendapat kesempatan untuk bertemu dengan salah 

satu wakil kepala bidang humas. 

 

P : Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

Inf : Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu ada yang bisa  saya  

   bantu bu  

P : Ya saya butuh bantuan ibu untuk penyelesaian tugas tesis saya. 

Inf : Baik, bila ada yang saya bantu silahkan. 

P : Berapa lama ibu mengajar di MTs ini? 

Inf : Saya bekerja disini sudah kurang lebih 15 Tahunan  

P : Artinya ibu sudah memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada di MTs ini 

Inf : Ya InsyaAllah, saya paham 

P : Maaf bu, menerut ibu budaya madrasah itu apa bu? 

Inf : Menurut pendapat saya, budaya madrasah adalah prilaku, sikap, tingkah  

   laku saya tercipta atau diciptakan oleh situasi madrasah. Contohnya,  

   kebiasaan mengaji diawal jam pelajaran, sholat berjamaah di waktu  

   zhuhur dan ashar, disiplin dan lain-lain. Biassa nya kamad  

   mensosialisaikan budaya itu melalui contoh yang menunjukan  

   ketauladanan, kemudian ada slogan atau pamplet yang menunjukan  

   budaya kerja, dan budaya mutu yang dipajang didinding-dinding depan  

   kelas seperti menurut ilmu, jagalah kebersihan, malu datang terlambat,  

   tingkatkan prsetasi belajar dan sebagainya yang tujuannya mengajak guru  

   dan siswa untuk menuju lebih baik. 

P : Kalau yang ibu lihat ragam nilai di Mts apa iya bu? 

Inf : Nilai hormat-menghormati, nilai kedisiplinan. Budaya saling hormat- 

   menghormati terlihat jelas terutama anaka-anak yang aktif dalam  

   organisasi pramuka, rohani, maupun OSIS 

P : Apakah muatan kurikulum dikelas unggulan dan kelas reguler sama? Dan  

   kalau berbeda dimana perbedaannya? 

Inf : Muatan kurikulum hampir sama, perbedaannya terletak pada beberapa  

   jam tambahan untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Arab dan  

   Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA, Tahsin dan Tahfis. 

P : Bagaimana persiapan ibu mengajar dikelas unggulan dan reguler? 

Inf : Persiapan yang saya lakukanya hampir sama, tetapi karena jam Bahsa  

   Inggris banyak dikelas unggulan, dan rasa ingin tahu siswa lebih banyak,  

   motivasi juga tinggi, guru harus lebih kreatif dan memberikan inovasi  

   dalam pelajaran agar tidak membosankan seperti game, scrabble, jumle  



   sentence, arranging sentences. Saya mencari bahan pembelajaran melalui  

   internet. 

P : Oke bu terima kasih atas informasi dan wawancara singkat kita disiang  

   ini saya wassalamulakuim warohmatullahi wabarokatu 

Inf : iya sama-sama wassalam 

  



Lampiran 4 Transkrip Wawancara 

Hari/Tanggal : Senin / 14 November 2016 

Waktu  : 10.00  

Informan : Kepala Madrasah 

Tempat : Ruang Kepala Madrasah 

 

Sub  Fokus 

penelitian 

Isi Wawancara 

Manajemen 

Madrasah 

P : Bagaiaman bapak menyusun rencana program madrasah? 

J : Rencana program madrasah disusun bersama-sama waka 

madrasah, guru komite, pengawas dan stakeholder. Langkah 

pertama adalah menyusun visi madrasah. Dari visi,kami 

jabarkan ke dalam misi. Dan untuk mencapai misi tersebut 

kami buat tujuan-tujuan madrasahyang kemudian dijabarkan 

dalam berbagai program-program kerja. Baik rencana 

program kerja dalam jangka pendek, menengah maupun 

panjang. 

P : Sosialisasi visinya dengan cara apa pak? 

J : Visi madrasah kami sosialisasikan waktu rapat, upacara, 

maupun banner berisikan visi dan misi tujuan yang kami 

letakkan ditempat yang mudah dibaca oleh warga madrasah. 

Ketika rapat dengan wali murid yang berkaitan dengan 

program madrasah, visi untuk menjadi madrasah unggulan 

kami paparkan kepada mereka. 

P : Kemudian bagaimana cara bapak untuk melaksanakan 

rencana kerja madrasah? 

J : Untuk melaksanakan Rencana Kerja madrasa, saya 

membuat tim kerja yang terdiri dari waka kurikulum, 

kesiswaan, humas, sarana prasarana, Kepala TU, bendahara 

komite, wali kelas, pembina, guru yang bekerja sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing. Mereka membuat program kerja 

yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan dan 

dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan. Kami 

mengevaluasinya disetiap tahun ajaran baru. 

P : Apakah bapak memiliki strategi pengembangan madrasah? 

Kalau saya boleh tahustrategi apa yang bapak gunakan ddalm 

pengembangan madrasah itu? 

J : Ya tentu saja saya mempunyai strategi antara lain: 

1. Strategi yang pertama saya lakukan adalah bagaimana 

membentuk tim kerja yang kuat dan solid. Saya memilih 

guru-guru yang aktif, kreatif,berwawasan luas dan 

memiliki komitmen untuk memajukan madrasah. 

2. Menjalinkan komunikasi yang harmonis dengan warga 

madrasah, dan masyarakat. 

3. Saya berinovasi dalam mengembangkan program kelas 

unggulan, dan Alhamdulillah prestasi mereka 



membanggakan madrasah. Kegiatan - kegiatan 

ekstrakulikuler  bagi perkembangan  bakat siswa kami 

kembangkan dengan latihan intensif. 

4. Dibidang kurikulum dan proses pembelajaran, kami 

mendorong guru untuk menggunakan IT sebagai media 

pembelajaran. 

5. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui 

kegiatan pelatihan, pendidikan, Workshop, seminar-

seminar agar dapat mengingat profesional mereka. 

6. Fasilitas sarana prasarana pembelajaran kami lengkapi. 

7. Pelaporan keuangan pun dengan mengunakan berbagai 

aplikasi keuangan seperti SIMTO dan lain-lain. 

P : Apakah pengawasan dan evaluasi sudah dijalankan oleh 

pengawas dan bapak sebagai kepala Madrasah.? 

J : Ya, pengawasan madrasah dilakukan oleh pengawasan dari 

yang biasa dilakukan adalah supervisi akademik. Saya juga 

melakukan supervisi kelas kepada guru sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Kegiatan ini dibantu oleh guru-giri 

senior di bidang mata pelajaran. Saya mengevaluasi kegiatan-

kegiatan program madrasah setelah selesai dilaksanakan. 

Sebagai bahan evaluasi kami membuat EDS setiap tahun dan 

penilaian Akreditasi setiap 5 tahunsekali. Guru melaporkan 

hasil evaluasi setiap akhir semester. 

Budaya 

madrasah 

P : Budaya Madrasah Tidak Lepas Dari Nilai-Nilai Dan 

Norma-Norma. Yang Ingin Saya Ketahui Norma-Norma Apa 

Sajakah Yang Berlaku Dan Disepakati Di Madrasah? 

J : Norma Yang Disepakati Adalah Norma Agama, Dimana 

Tata Tertib Yang Kami Tentukan Mengacu Pada Akhlakul 

Karimah. Anak Di Biasakan Sholat, Salam Disiplin Dan Kita 

Sepakat Dengan Orang Tua. 

P : Bagaimana Bapak Membentuk Komitmen Dan Partisipasi 

Warga Madrasah? 

J : Komitmen Saya Sampaikan Kepada Guru Dan Staf TU 

Ketika Rapat. Saya Dengan Guru Bersepakat Untuk Membuat 

Kontrak Mengajar Yang Ditandatangai Diatas Materai. 

Karena Hak-Hak Mereka Saya Penuhi, Mereka Juga Harus 

Melaksanakan Kewajiban. Komitmen Guru Untuk 

Memberikan Ketauladanan 

P : Kalau Melalui Tindakan Simbolik Seperti Apa Pak? 

J : Moto Kementerian Agama adalah Ikhlas beramal. Artinya 

bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi 

kepada masyarakat dan Negara berlandaskan finasial saja 

tetapi juga bernilai ibadah. Apa yang diberi Allah kepada kita 

sebanding dengan apa yang kita terima. Kerja dengan 

sungguh-sungguh dan bernilai ibadah. Kita dituntut untuk 

bekerja yang cerdas, benar dan ikhlas. 



P : Apakaha bapak memberikan penghargaan kepada guru, 

staf maupun siswa? 

J : Madrasah memberikan penghargaan kepada guru-guru dan 

siswa yang dianggap berprestasi dan diumumkan dirapat dan 

dihalaman sekolah. Baik berupa piagam maupun hadiah. 

P : Bagaimana cara bapak membangun kontrol sosial? 

J : Madrasah membangun hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan madrasah. Warga sekitar madrasah turut terlibat 

dalam pengawasan siswa. Mereka memberi informasi kepada 

madrasah ketika ada anak yang membolos pada saat jam 

belajar, lompat pagar, merokok, bahkan berkelahi diluar jam 

belajar. 

Penerimaan Siswa Baru 

Pelaksanaan 

kurikulum 

P : Kurikulum apa yang bapak gunakan saat ini? 

J : Kami masih menggunakan KTSP dan dalam persiapan 

menggunakan kurikulum 2013 

P : Siapa pak yang terlibat dalam penyusunan KTSP? 

J : Yang terlibat dalam menyusun KTSP, adalah Kamad, 

waka, kaur TU, Guru, Stakeholder dan komite 

P : Bagaimana upaya bapak dalam mengembangkan 

kurikulum muatan lokal dan life skill dimadrasah 

J : Muatan lokal kita lihat yang bermanfaat. Dan karena 

lingkungan masyarakat Lampung, kami adakan muatan lokal 

Bahasa Lampung tetapi tidak hanya bahasa saja, tetapi juga 

seni budaya  Lampung seperti tarian dan pakaian. 

Pengembangan 

sumber Daya 

Manusia  

P : Bagaimana bapak menentukan kebutuhan pengembangan 

SDM yang ada dimadrasah? 

J : Kita petakan dan kita lihat SDM guru dan staf TU, kita 

lihat pengembangan apa yang sangat mereka butuhkan saat 

ini. Kalau ada guru yang Mismatch kami ikutkan dalam 

pelatihan agar mereka menjadi guru yang profesional. 

P : Pendekatan pelatihan apa yang digunakan? 

J : Guru-guru kami libatkan dalam kegiatan workshop  

pelatihan. 

Pegelolaan 

sarana 

prasarana 

P : Bagaimana menentukan perencanaan sarana prasarana 

pendidikan? 

J : Penggunaan dana untuk madrasah negeri dibatasi oleh 

akun-akun penggunaan anggaran di DIPA, karena itu dalam 

menentukan perencanaan sarana prasarana skala prioritas. 

Kami membuat perencanaan matang supaya tidak mubazir. 

P : Bagaimana pemeliharan sarana prasarana di madrasah? 

J : Pemeliharaan sarana prasarana dengan perbaikan-

perbaikan, rehab dicat. Dan apabila dana kurang kami 

meminta bantuan masyarakat untuk membantu. 

 

  



Lampiran 4 Transkrip Wawancara 

Hari/Tanggal : Selasa / 15 November 2016 

Waktu  : 10.00  

Informan : Guru SKI 

Tempat : Ruang Guru 

 

Sub  Fokus 

penelitian 

Isi Wawancara 

Manajemen 

Madrasah 

P : Maaf bu mengganggu, saya ingin mengatahui bagaimana 

madrasah menyusun rencana program madrasah? 

J : Kamad bersama-sama wak menyusun rencana program 

madrasah dengan cara menyusun visi dan misi madrasah 

kedapan. 

P : Bagaimanakah visi madrasah disosialisasikan kepada 

warga madrasah? 

J : Kamad biasanya menyampaikan visi melalui rapat, melalui 

benner. Dan ketika rapat dengan wali murid, kamad juga 

menyampaikan visi tersebut kepada mereka agar mengetahui 

program madrasah kedepan. 

P : Apakah ibu tahu srategi apa yang kamad gunakan dalam 

pengembangan madrasah? 

J : Salah satu strategi kamad adalah berinovasi dalam 

mengembangkan program kelas unggulan, mengembangkan 

IT dalam proses pembelajaran, melengkapi fasilitas sarana 

prasarana dan mendorong guru dan staf untuk meningkatkan 

kemampuan mereka untuk bekerja secara profesional 

P : Saya lihat adanya kelas unggulan menjadi salah satu daya 

tarik masyarakat untuk menyekolahan anaknya di madrasah. 

Selama ini bagaimanakah bentuk pengawasan dan evaluasi? 

J : Setiap semester Kepada madrasah memiliki jadwal 

supervisi akdemik. Kegiatan supervisi ini dibantu dengan 

guru-guru yang senior. Dalam kegaiatan evaluasi, madrasah 

juga mebuat EDS setiap tahun untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan, dan meningkatkannya pada tahun berikunya. Guru 

melaporkan hasil evaluasi setiap akhir semester. 

Budaya 

madrasah 

P : Bagaimana komitmen dibentuk oleh kepada madrasah 

kepada warga madrasah? 

J : Madrasah ketika rapat membahas tentang komitmen guru 

terhadap kemajuan madrasah. Komitmen ini ada yang 

dilakukan secara tertulis seperti kontrak mengajar. Guru 

dengan siswapun mempunyai kontrak mengajar. 

Penerimaan Siswa Baru 

Pelaksanaan 

kurikulum 

P : Ketika kita membicarakan tentang KTSP, kita tidak dapat 

memisahkannya dengan pengembangan muatan lokal dan 

lifeskill. Bagaimanakah upacaya kepala madrasah dalam 

mengembangkan kurikulum muatan lokal di madrasah? 



J : Kamad dalam mengembangkan muatan lokal mengacu 

pada UU no. 20 Tahun 2003, dan dengan kearifan lokal 

disesuaikan dengan daerah masing-masing. Di madrasah 

muatan lokal kami adalah Bahasa Lampung. Dan untuk kelas 

unggulan dikembangan program Tahsin dan Tahfiz. 

P : Kegiatan ekstrakulikuler apasaja yang ada dimadrasah bu? 

J : Kegiatan ekstrakulikuler dilakukan diluar jam belajar. 

Kegiatan ekstrakulikuler yang ad dimadrasah adalah karate, 

pramuka, rohis, prestasi akademik, paskibra, OSIS. Kamad 

menunjuk guru-guru untuk menjadi pembina kegiatan 

ektrakulikuler. Pembinaan dilakukan 1 minggu sekali. Para 

pembina bertanggung jawab kepada kamad. 

P : Bagaimanakah dengan kegaiatan bimbingan belajar? 

J : Bimbel biasanya diadakan menjelang ujian nasional. Tetapi 

siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar bisa 

menghubungi guru bidang studi untuk memperoleh bimbingan 

khusus. Dan ternyata ini cukup efektif untuk membantu siswa 

tersebut. 

Pengembangan 

sumber Daya 

Manusia  

P : Pengembangan SDM penting sekali bagi kemajuan 

madrasah. Bagaimanakah madrasah menentukan kebutuhan 

pengembangan SDM? 

J : Pengembangan SDM dilakukan melihat analisis kebutuhan 

SDM. Biasanya ketika ada undangan pelatihan atau 

Workshop. Kamad berkodinasi dengan waka kurikulum untuk 

menentukan siapa-siapa yang membutuhkan. 

 

  



Lampiran 4 Transkrip Wawancara 

Hari/Tanggal : Rabu / 16 November 2016 

Waktu  : 10.00  

Informan : 2 guru Akidah Akhlak 

Tempat : Ruang guru  

 

Sub  Fokus 

penelitian 

Isi Wawancara 

Manajemen 

Madrasah 

1. Bagaimanakah madrasah menyusun rencana program 

madrasah? 

MTs memiliki program madrasah. Rencana program 

madrasah disusun atau dibuat berdasarkan visi dan misi 

madrasah. Dengan dasar visi dan misi ini program 

madrasah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh dewan 

guru, kepala madrasah, serta komite. 

2. Bagaimanakah kamad mensosialisasikan visi kepada warga 

madrasah ? 

Visi dan misi madrasah bukan hanya milik madrasah tetapi 

juga milik masyarakat sekitar madrasah. Masyarakat harus 

mengetahui visi dan misi madrasah. Kamad 

mensosialisasikannya melalui rapat dewan guru, 

musywarah antar komite dengan pihak sekolah, membuat 

spanduk/banner, dituliskan dalam brosur penerimaan siswa 

baru. 

3. Bagaimanakah melaksanakan rencana kerja madrasah? 

Dari visi dan misi madrasah tersusunlah rencana program 

madrasah. Rencana kerja madrasah dilaksakan menjadi 

program jangka pendek dan jenjang panjang. Kepala 

madrasah membagi tugasnya dengan waka dan kaur TU, 

agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Strategi apa yang bapak gunakan dalam pengembangan 

madrasah? 

Dalam pengembangan madrasah, seluruh dewan guru 

sepakat untuk mengadakan program kelas unggalan, 

mencari bakat siswa dalam pengembangan diri, kerapihan 

dan kebersihan sekolah diutamakan adanya pembinaan, 

siswa diikutkan dalam berbagai lomba baik dingkat 

kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. 

5. Bagimanakah bentuk pengawasan dan evaluasi?  

Pengawasan dilakukan dengan melihat kondisi kebersihan 

madrasah, mengecek prestasi siswa dan guru, untuk 

evaluasi, guru memberikan ulangan harian, ulangan mid 

semester. Dan melaporkan hasil tersebut setahun 2 kali. 

Budaya 

madrasah 

1. Bagaimana membentuk komitmen? 

Budaya tidak akan berjalan dan terlaksana tanpa adanya 



komitmen atau kesepakatan, untuk itu perlu diberikan 

sanksi baik guru maupun siswa yang melanggar. 

2. Bagaimana penggunaan symbol? 

Penggunaan symbol bisa berbentuk banner yang isinya 

memotivasi guru dan siswa yang dipasang di dinding-

dinding kelas. Bisa juga berupa symbol logo depag ikhlas 

beramal. 

3. Bagaimanakah kontrol social? 

Madrasah bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat 

untuk turut mengawasi dan membina pserta didik. Pihak 

sekolah juga bekerjasama dengan dewan guru, walikelas 

dan BK 

Pelaksanaan 

kurikulum 

Bagaimanakah upaya kepala madrasah dalam 

mengembangkan kurikulum muatan lokal di madrasah? 

Adapun yang dilakukan kamad dengan diadakannya 

pengembangan diri adalah dengan membiasakan anak sholat 

berjamaah dimadrasah, lombakebersihan antar kelas, lomba 

kelas, ekstra kulikuler, karate dan bidang keagamaan, serta 

diadanya workshop bagi seluruh dewan guru. 

 

  



Lampiran 5 Hasil Observasi 

 

Catatan Lapangan Hasil Observasi 

 

Lokasi Obyek : Lapangan Upacara MTs N 2 Bandar Lampung 

Jenis Obyek : Kegiatan Upacara Penaikan Bendera 

Hari/Tanggal : Senin / 14 November 2016 

Waktu  : 07.00 WIB  

 

Observasi Data/Hasil Pengamatan 

Kegiatan sebelum 

upacara 

Pukul 07.00 WIB, Kepala Madrasah, guru-guru dan 

staf TU dan siswa-siswi berkumpul dilapangan 

upacara. Pak Heru Pranoto sebagai waka kesiswaan 

dibantu oleh bu Evi Linawati selaku pembina OSIS 

menyiapkan dan merapihkan peserta didik. Hari ini 

yang bertugas siswa kelas VIII A 

Pelaksanaan upacara Tepat pukul 07.00 WIB, upacara dimulai. Setelah 

penaikan bendera, kepala madrasah selaku pembina 

upacara dalam amanatnya  mengingkatkan siswa 

untuk selalu mematuhi tata tertib madrasah, 

menjaga kebersihan, dan mengisi waktu dengan 

belajar ketika ada guru yang berhalangan hadir. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada siswa 

yang menjadi petugas upacara pada hari ini. 

Kegiatan setelah 

upacara 

Upacara berakhir pukul 07.40 WIB. Setelah upacara 

selesai, pak Haru Pranoto menyampaikan 

pengumuman-pengumuman dan meminta salah satu 

siswa untuk tampil membawa pidato Bahasa Arab 

atau Bahasa Inggris atau ceramah dihadapan siswa 

lainnya kurang lebih 10 Menit. 

 Komenter Penilitian (KP) 

Tradisi di madrasah yang memberikan kesempatan 

siswa untuk tampil mempresntasikan 

kemampuannya dalam berbahasa asing secara 

bergantian adalah hal yang positif karena dapat 

memotivasi siswa untuk berani menunjukkan 

potensi dan bakat mereka dalam berhasa asing. 

 

  



Lampiran 5 Hasil Observasi 

 

Catatan Lapangan Hasil Observasi 

 

Lokasi Obyek : Ruang Kelas VIII B MTs N 2 Bandar Lampung 

Jenis Obyek : Supervisi Kelas 

Hari/Tanggal : Kamis / 17 November 2016  

Waktu  : 09.00 WIB  

 

Observasi Data/Hasil Pengamatan 

Kegiatan sebelum 

Supervisi 

Pak khalimi menyiapkan perangkat pembelajaran 

sebelum kegiatan supervisi dimulai. Kepala 

Madrasah dan Pak Khalimi bersama-sama masuk ke 

dalam kelas. Telihat bahwa anak-anak terkejut 

karena tidak biasanya kepala madrasah memantau 

kegiatan pembelajaran. Pak khalimi menyerahkan 

RPP ke pada kepala madrasah. Kepala madrasah 

duduk dibangku belakang untuk mengawasi 

kegiatan pembelajaran matematika hari ini. 

Pelaksanaan supervisi Setelah mengisi jurnal pembelajaran dikelas dan 

mengabsensi siswa, pak khalimi memulai kegiatan 

pelajaran dengan bertanya kepada siswa apa yang 

mereka ketahui tentang lingkaran. Siswa dengan 

antusias menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan tentang rumus 

lingkaran. Setelah itu siswa secara berkelompok 

diminta untuk mendiskusikan lembar kerja yang 

diberikan. Guru berkelilingkelas mengamati dan 

memberi bantuan ketika ada siswa yang bertanya. 

Di akhir pembelajaran, pak khalimi menyimpulkan 

materi tentang lingkaran 10 menit sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir. Pada pelaksanaan supervisi, 

Kepala madrasah hanya duduk dan mengamati 

jalannya proses kegaitan pembelajaran sambil 

membuat catatan-catatan yang akan diberikan 

keapda guru. 

Evaluasi Supervisi  Dikantor guru, Kepala madrasah berdiskusi 

mengenai proses kegiatan pembelajaran dengan 

menunjukanhasil penilaian supervisi akademik 

kepada pak khalimi. Evaluasi ini bermanfaat untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan guru dalam 

mengajar dan ada tindak lanjut. 

 Komentar Peneliti (KP) 

Supervisi akademik yang dilaksanakan kepala 

madrasah cukup efektif untuk membina dan 

membantu guru dalam meningkatkan kualitas 



mngajar mereka sehingga akan berpengaruh pada 

usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

  



Lampiran 5 Hasil Observasi 

 

Catatan Lapangan Hasil Observasi 

 

Lokasi Obyek : Lapangan olahraga, musloah, dan ruang kelas MTs  

Jenis Obyek : Kegiatan Classmeeting,  

Hari/Tanggal : Senin / 21 November 2016 

Waktu  : 09.00 WIB  

 

Observasi Data/Hasil Pengamatan 

Awal Kegiatan  Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan kelas 

dan dilaksanakan selama 4 hari. Sebelum 

pelaksanaan lomba antar kelas dimulai, panitia 

mendata siswa-siwa yang akan mengikuti lomba. 

Ruang kelas, musolah, dan lapangan yang akan 

digunakan disiapkan. Juri atau tim penilai pada 

setiap tangkai lomba bersiap-siap untuk 

melaksanakn tugas. Ketua OSIS dan pengurusnya 

terlebih sibuk. 

Tangkai perlombaan classmeeting adalah pidato 

Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa 

Indonesia, MTQ untuk putra-putri, kaligrafi, bulu 

tangkis, futsal, tenis meja, karate, dan bola voli 

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal 

kegiatan lomba hari ini. Hari ini jadwal MTQ 

bertempat dimusolah. Pidato Bahasa Arab, Bahasa 

Indonesia, dan Bahasa Inggris diruang kelas, final 

bulu tangkis dilapangan madrasah. Tem penilai 

sibuk dengan kegiatan mereka untuk mencari siswa-

siswa yang berprsetasi di bidang non akademik. 

Siswa-siswa pun antusias mengikuti kegiatan 

tersebut. 

Akhir Kegiatan Pada akhir kegiatan program, kordianator masing-

masing lomba menyerahkan hasil penilaian kepada 

panitia untuk diumumkan siapa yang mendapat 

juara pada perlombaan tersebut. Pengumuman dan 

pemberian hadiah akan diberikan pada hari sabtu 

sebelum pembagian raport.  

 Komentar Penelitian (KP) 

Kegiatan lomba antar kelas adalah kegiatan yang 

rutin dilaksanakan sebelum pembagian raport. 

Dalam kegiatan ini anak-anak yang memiliki bakat 

dan potensi dibidang masing-masing akan 

menunjukan kemampuannya, disini ada nilai 

persaingan dan prestasi. Panitia dan para tim juri 

berkordiansi dengan baik untuk mensukseskan 



kegaiatn tersebut. Ini menunjukakna nilai 

kerjasama. 

 

 


