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ABSTRAK 

Konsep madrasah unggulan  merupakan konsep yang dikembangkan 

pertama kali oleh BPPT yang kemudian diwariskan ke Departemen Agama. 

Konsep ini unik, karena memadukan sistem sekolah umum dengan keunggulan 

iptek dengan konsep pendidikan pesantren dengan keunggulan Imtaq. Keunggulan 

madrasah bisa dilihat dalam beberapa ciri : (1) Kepemimpinan dan manajement 

yang kuat (2) kualitas sumberdaya yang terus ditingkatkan (3) Input siswa 

berkualitas (4) keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk 

sistem asrama jika dimungkinkan (5) kurikulum yang berkembang, termasuk 

extra-kurikuler (6) kerjasama kelembagaan dan dukungan masyarakat. 

Penelitian yang dilaksanakan di MAN 2 Mataram ini difokuskan pada dua 

permasalahan,: (1) bagaimana implementasi konsep madrasah unggulan pada 

MAN 2 Mataram; (2) bagaimana peluang dan tantangan MAN 2 mataram dalam 

implementasi konsep madrasah unggulan. Kedua permasalahan ini dicari 

jawabannya melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode 

interview, observasi dan dokumentasi. Data-data yang dibutuhkan adalah 

karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki, kurikulum yang dikembangkan, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dan guru,  dukungan orang tua 

siswa, sarana prasarana yang tersedia, hasil pembelajaran siswa-siswi, Manajemen 

yang diterapkan dalam mengelola madrasah, peluang dan tantangan yang dimiliki 

dalam melaksanakan konsep madrasah unggulan. Data hasil belajar dianalisis 

secara kuantitatif deskriptif, dan data lainnya dianalisis secara kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan logika induktif.  

Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan MAN 2 Mataram pada awalnya 

didasarkan pada criteria yang dikembangkan oleh Tim pengkaji Kelayakan, yaitu 

keunggulan mutu (input, proses, output), pembelajaran sains, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan kebersihan lingkungan fisik madrasah. Criteria ini kemudian 

semakin berkembang seperti pada Sekolah Standar Nasional, yaitu kualifikasi 

SDM, Sarana pendidikan, kurikulum yang dikembangkan, Sistem pembelajaran 

dan evaluasi, program fullday school dan monev. Walau criteria ini telah nampak 

tetapi belum terlalu maksimal. Peluang yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram 

cukup bagus pada aspek: politik dan kebijakan pemerintah pada bidang 

pendidikan; social budaya masyarakat NTB yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan dan mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga pendidikan 

Islam. Tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan kondisi ekonomi sebagian 

besar peserta didik yang rata-rata berada pada level bawah, dimana kondisi ini 

akan mempengaruhi kemampuan peserta didik terkait fasilitas pendidikannya 

secara pribadi. Tantangan lain adalah predikat sebagai madrasah unggulan yang 

harus selalu menunjukkan kinerja lebih dibanding madrasah lain. 

Kata Kunci: keunggulan, iptek, imtak, kualifikasi SDM, Sarana, kurikulum, 

fullday, monev, peluang, tantangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah peradaban manusia telah memberikan bukti bahwa pendidikan merupakan 

salah satu factor kunci untuk melahirkan serta mengembangkan sumber daya 

manusia  dan insan berkualitas. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu 

indicator penting untuk menilai apakah suatu bangsa termasuk sudah maju atau 

belum. Dalam skala nasional Indonesia, secara kuantitas kemajuan di bidang 

pendidikan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun  secara 

kualitas/mutu perkembangannya masih belum merata.1 

Madrasah Unggulan merupakan salah satu bentuk perkembangan baru  yang 

muncul dalam dunia pendidikan di tanah air, serta merupakan bukti keseriusan 

pemerintah dalam mengejawantahkan berbagai undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berkenaan dengan bidang ini. 

Secara histories, pembenahan madrasah telah dilakukan sejak sebelum abad 20, 

yang dimulai dengan terbentuknya madrasah sampai dengan munculnya proyek-

proyek pengembangan madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama, yang 

kemudian melahirkan berbagai konsep madrasah, seperti madrasah model, 

madrasah unggulan dan madrasah terpadu.  

Perkembangan madrasah sejak pertengahan tahun 1970-an jauh berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya,2 terutama sejak ditetapkan UU No. 2 tahun 1989 tentang 

                                                             
1 Data yang dilansir Trends in International Mathematics and science Study (TIMSS) pada tahun 

2007, menempatkan Indonesia masuk ranking 37 untuk nilai Matematika kelas 2 SMP dengan 

nilai sebesar 397 (dengan skla rata-rata 500). Untuk matapelajaran Sains, Indonesia berada pada 

ranking 35 dengan nilai 427. 
2 Pada periode H.A. Mukti Ali menjadi Menteri Agama RI, ia menawarkan konsep alternative 

pengembangan madrasah melalui kebijakan SKB 3 Menteri yang berusaha mensejajarkan kualitas  



Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), maka posisi madrasah sejajar dengan 

sekolah umum. Kemudian UU No. 20 tahun 2003 lebih tegas lagi, bahwa 

madrasah adalah ‘sekolah umum’ sebagaimana sekolah lainnya. 

Inti dari setiap kebijakan tersebut ialah, bahwa pendidikan madrasah hendak 

dirancang dan diarahkan untuk membantu, membimbing, melatih serta mengajar 

dan /atau menciptakan suasana agar para anak didik (lulusannya) menjadi manusia 

muslim yang berkualitas. Dalam arti mampu mengembangkan pandangan hidup, 

sikap hidup dan ketrampilan hidup yang berperspektif Islami dalam konteks 

keindonesiaan.3 

Serangkaian kebijakan pemerintah seperti yang disebutkan di atas, agaknya telah 

mengubah madrasah pada posisi yang sederajat dengan sekolah-sekolah 

umum,baik negeri maupun swasta. Kedudukan yang bersifat legal formal ini, di 

satu sisi akan dapat mendongkrak status madrasah di mata masyarakat,dari sebuah 

lembaga pendidikan kelas dua meningkst sejajar dengan pendidikan umum. 

Respon masyarakat terhadap perubahan ini tampak lebih baik, terutama kalau 

dilihat dari minat mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah.4 

                                                                                                                                                                       
Madrasah dengan non-madrasah. Pada periode Munawir sadzali, ia menawarkan konsep Madrasah 

Aliyah Program Khusus (MAPK). Dan pada periode H. Tarmizi Taher sebagai Menteri Agama, ia 

menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yang sedang 

berjalan hingga  saat sekarang. 
3 Zarkowi Soeyoeti, dalam Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003), h.179. Bandingkan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana tertuang dalam UU NO. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS: “pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokrtais serta bertanggungjawab. 
4 Khozin, Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi, (Malang: 

UMM Press, 2006), h. 111 



Sejalan dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk memasukkan 

anaknya di madrasah, maka sampai dengan saat ini, kelembagaan madrasah baik 

negeri maupun swasta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Secara nasional 

jumlah madrasah di Indonesia adalah 40.848 unit, dengan perincian MI berjumlah 

23.519 unit, MTs berjumlah 12.054 unit, dan MA berjumlah 4687 unit. Dari 

sekian jumlah madrasah tersebut, 91.5 persen adalah madrasah swasta.5 

 Memperhatikan jumlah madrasah yang cukup besar seperti data di atas, maka 

merupakan suatu keniscayaan bagi madrasah untuk melakukan perbaikan-

perbaikan, serta menciptakan atmosfir yang memungkinkan potensi akademik dan 

spiritual keagamaan  anak didik, dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

perkembangan intelektual dan kejiwaannya. Untuk itu diperlukan kemampuan 

untuk mendesain madrasah yang sejalan dengan aspirasi umat.  

Konsep pengembangan Madrasah Unggulan merupakan salah satu jawaban dan 

pilihan logis dari permasalahan tersebut. Madrasah-madrasah ini adalah solusi 

alternative diantara pesatnya pertumbuhan madrasah secara kuantitas, sementara 

pada sisi lain masalah dana menghadang.  

Secara konseptual, Madrasah Unggulan adalah madrasah yang memiliki standar 

tertentu dari segi administrasi, sarana-prasarana, jumlah dan kualitas tenaga 

kependidikan (guru), kurikulum, dan siswa-siswi yang terseleksi sehingga 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan intensitas tinggi.6 Dengan 

demikian, madrasah Unggulan diharapkan mampu melahirkan output yang 

bermutu tinggi. Karena selain menekankan pada penanaman aspek Iman dan 

                                                             
5 Keterangan Pers Menteri Agama Republik Indonesia seperti dikutip oleh harian Republika pada 

tanggal 10 Desember 2009 
6 A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantang Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), h. 82 



Takwa juga harus dibarengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi. 

Untuk itu, diharapkan juga madrasah ini akan membawa imbas positif pada 

madrasah lain di sekitarnya. 

Melihat betapa tingginya harapan yang dititipkan dan betapa berbedanya 

perlakuan pemerintah kepada madrasah unggulan, maka sudah menjadi kewajiban 

bagi institusi ini untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Akan tetapi, hasil 

penelitian yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan bahwa tidak selamanya 

Madrasah Unggulan dapat mempertahankan prestise-nya.7 Jadi tergantung dari 

komponen-komponen yang mendukungnya. 

Sejak tahun 2008 di Kota Mataram pun telah dibentuk Madrasah Aliyah 

Unggulan sebagaimana di kota-kota lain, yaitu MAN II Unggulan Mataram. 

Keberadaan MAN II Unggulan yang relative masih langka untuk wilayah NTB 

ini, idealnya merupakan icon tentang bagaimana seharusnya kehidupan akademik 

di institusi pendidikan. Dan tanpa mengecilkan arti kehadirannya, satu pertanyaan 

yang patut diajukan berkaitan dengan ini adalah apakah eksistensi madrasah ini 

memang betul-betul telah memenuhi harapan semua orang. 

Berangkat dari kegelisahan akademik yang telah dipaparkan di atas, maka 

proposal ini disusun untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana model seluruh 

kegiatan pendidikan dan kependidikan yang terjadi di MAN II Unggulan 

Mataram. Untuk membatasinya maka judul proposal penelitian ini adalah: 

“Implementasi Konsep Madrasah Unggulan di MAN II Mataram”. 

B. Rumusan Masalah 

                                                             
7 Solehuddin, “Implementasi Konsep Madrasah Unggulan Depag pada MAK MAN I Yogyakarta”, 

Skripsi, (Yogyakarta: UIN, 2008) 



Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah  penerapan konsep Madrasah Unggulan di MAN II 

Mataram?. 

b. Bagaimanakah peluang dan tantangan yang dimiliki oleh MAN II 

Mataram dalam menerapkan konsep Madrasah Unggulan. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dikembangkan beberapa pertanyaan 

penelitian di bawah ini: 

1. bagaimana karakteristik sumber daya manusia (siswa, guru, kepala 

sekolah, dan tenaga administrasi) yang dimiliki? 

2. kurikulum apakah yang dikembangkan serta bagaimana proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dan guru. 

3. bagaimana dukungan orang tua siswa serta sarana prasarana yang 

tersedia? 

4. bagaimana hasil pembelajaran yang diperoleh siswa-siswi. 

5. manajemen apakah yang diterapkan dalam mengelola madrasah. 

6. bagaimana peluang dan tantangan yang dimiliki dalam 

melaksanakan konsep madrasah unggulan. 

C. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dihajatkan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai berikut : 

1. MAN II Mataram. Hasil yang diperoleh melalui penellitian ini nanti 

akan memberikan informasi kepada semua civitas MAN II Unggulan 



Mataram tentang bagaimana kinerjanya selama ini. Sehingga mereka 

dapat memperbaiki atau lebih meningkatkannya lagi. 

2. IAIN Mataram. Sebagai salah satu institusi pencetak guru, maka 

merupakan keharusan bagi IAIN (Mataram) untuk bermitra dengan 

madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Hubungan yang bersifat 

simbiosis mutualistis ini perlu diperkuat melalui, salah satunya 

penelitian-penelitian yang bertujuan untuk memaparkan kinerja 

madrasah seperti yang dilakukan melalui penelitian ini. 

3. Departemen Agama/Mapenda. Lembaga ini merupakan Pembina 

langsung madrasah-madrasah. Dengan hasil penelitian ini maka 

diharapkan Departemen Agama/Mapenda akan meningkatkan lagi 

system pembinaan dan pengawasannya terhadap madrasah. 

4. Stakeholders. Sebagai unsure pendukung sekaligus konsumen maka 

stakeholders perlu mengetahui informasi tentang perkembangan dan 

kemajuan atau kondisi riil dari madrasah. Hasil penelitian ini 

diharapkan akan mencukupi kebutuhan mereka akan hal tersebut, 

sehingga mereka dapat memposisikan dirinya secara proporsional. 

5. peneliti lain. Penelitian ini hanya dilaksanakan di satu madrasah saja. 

Di NTB khsususnya di Kota Mataram masih ada/banyak madrasah 

negeri maupun swasta yang perlu diketahui kinerjanya, supaya 

masyarakat umum akan mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi 

dari madrasah-madrasah tersebut. Untuk itu, berdasarkan hasil 

penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. 



D. Telaah Pustaka 

Wacana dan Penelitian tentang Madrasah Unggulan dapat ditemukan pada 

beberapa karya ilmiah berikut: 

1. Skripsi UIN Yogyakarta yang disusun oleh Sholehuddin dengan 

judul “Implementasi Konsep Madrasah Unggulan Depag pada 

MAK MAN I Yogyakarta”. Penelitian ini mendeskripsikan dan 

menganalisis penyelenggaraan MAK MAN Yogyakarta I sebagai 

Madrasah Unggulan yang mengacu pada konsep Depag tahun 2004 

yang kemudian digunakan untuk menganalisis perkembangan 

MAK dalam konteks sejarahnya. Penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana kebijakan Depag dalam penyelenggaraan MAK dan 

bagamana implementasi konsep madrasah unggulan ini pada 

penyelenggaraan MAK MAN pada aspek administrasi, ketenagaan, 

kesiswaan, kultur belajar dan sarana prasarana. 

2. Disertasi UIN Jakarta yang disusun oleh Abdul Mukti Bisri dengan 

judul “Dinamika Madrasah Model, Unggulan, dan Terpadu sebuah 

Studi Kebijakan”. Dengan menggunakan Analisis-historis 

penelitian ini mengetengahkan analisis model pengembangan pada 

Madrasah Model, Unggulan dan Terpadu, yang diawali dengan 

melihat pertumbuhan dan perkembangan  madrasah dalam lintasan 

histories Indonesia, sampai dengan munculnya proyek-proyek 

pengembangan madrasah yang dilaksanakan oleh Depag. 

Meskipun ketiga model madrasah ini menggunakan lembaga donor 



yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Maka penelitian ini diarahkan untuk 

menganalisis unsure-unsur yang ada di madrasah, seperti 

kepemimpinan kepala madrasah, administrasi, kurikulum, proses 

belajar mengajar, kualitas guru dan siswa-siswi. 

3. Buku yang ditulis oleh Farid Hasyim dengan judul “Starategi 

Madrasah Unggul”, mengulas secara luas dan mendalam seputar 

strategi mewujudkan madrasah unggulan, guna mengembangkan 

madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang 

berkelas, terkemuka, unggul dan kredibel. Selain itu, penulis juga 

memaparkan langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh Abdul 

Djalil Zuhri dalam mengembangkan madrasah yang ada di wilayah 

Malang. Menurut Djalil, kemajuan madrasah harus melalui proses 

kebijakan pengembangan. Dalam hal ini setidaknya perlu 

mengakomodasikan tiga kepentingan utama. Pertama, bagaimana 

kebijakan tersebut masih memberi ruang tumbuh yang wajar bagi 

aspirasi utama umat Islam. Kedua, bagaimana kebijakan 

pengembangan itu memperjelas dan memperkukuh keberadaan 

madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, 

berpengetahuan, berkepribadian serta produktif, sederajat dengan 

sekolah. ketiga, bagaimana kebijakan pengembangan madrasah 

dapat merespon tuntutan masa depan. 



Dari ketiga penelitian tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini cukup 

orisinal dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Letak perbedaannya 

adalah pada upaya melakukan analisis terhadap kinerja Madrasah Unggulan, 

sementara ketiga penelitian di atas hanya sebatas pada upaya mendeskripsikan 

serta menganalisis unsure-unsur yang ada di madrasah. 

E. Metode Penelitian 

1. pendekatan dan jenis penelitian 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif8 karena data-data 

yang dibutuhkan didominasi oleh informasi, keterangan, pendapat dari sumber 

data, dan deskripsi hasil observasi. Tetapi data berupa angka juga tetap 

dibutuhkan. Dengan demikian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

semua komponen pendukung yang membuat madrasah ini disebut sebagai MAN 

Unggulan, yaitu  . (1) Kepemimpinan dan manajement (2) kualitas sumberdaya 

(3) Input siswa berkualitas (4) keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung, 

termasuk sistem asrama jika dimungkinkan (5) kurikulum yang berkembang, 

termasuk extra-kurikuler (6) kerjasama kelembagaan dan dukungan masyarakat. 

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik, yang 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan 

berdasarkan kategori atau tema-tema tertentu. Kemudian melakukan analisis dan 

selanjutnya menyimpulkannya.9 

 

                                                             
8 Semua komponen metode penelitian di sini merujuk pada buku, Lexy j. Moleong, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2001), dan Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) 
9 Walter R. Borg dan Meredith Damien Gall, Educational research an Introduction, (New York: 

Longman, 1983), h. 748 



2. Lokasi penelitian 

penelitian ini dilaksanakan di MAN II Unggulan Mataram yang terletak di Jalan 

Pendidikan No. 25 Mataram. MAN II Unggulan dipilih sebagai lokasi penelitian, 

selain karena alasan metodologis yaitu jenis madrasah ini sesuai criteria judul 

proposal, juga karena alasan teknis yaitu kedekatan lokasi dari tempat aktivitas 

peneliti. 

3. sumber data penelitian 

sumber data dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berkaitan dengan jenis 

data yang dibutuhkan dan menjadi sasaran penelitian. Di antara pihak yang 

menjadi sumber data adalah kepala madrasah, Mapenda, wakamad bidang 

kurikulum, wakamad bidang kesiswaan, wakamad bidang humas, wakamad 

bidang sarana, beberapa orang guru, siswa-siswi, pengurus OSIS dan pegawai TU. 

4. prosedur pengumpulan data 

    a. Observasi 

 Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.10 Observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak terstruktur, maksudnya 

adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan 

demikian pengamat mengandalkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu 

objek. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengungkapkan data 

tentang kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar, aktivitas 

siswa-siswi di dalam dan di luar kelas, sarana prasarana pendidikan yang dimiliki, 

                                                             
10 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 115 



kegiatan belajar mengajar, kegiatan IMTAK, interaksi antara semua warga 

madrasah, dan semua peristiwa yang dapat diamati dan terjadi lingkungan 

madrasah.  

                  b. Wawancara 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan teknik 

komunikasi dengan sumber data.11 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu waawancara bertahap atau bebas terpimpin, yaitu menggali data dan 

informasi dari sumber data secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat 

dalam kehidupan sosial informan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai 

yaitu kepala madrasah; Mapenda (Kemenag Provinsi NTB); wakil kepala 

madrasah bidang kurikulum, wakil kepala madrasah bidang sarana prasaran, wakil 

kelapa madrasah bidang humas dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan; 

pengurus OSIS; Beberapa guru; beberapa siswa-siswi dan Pegawai tata usaha. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang tata laksana atau 

keberlangsungan konsep madrasah unggulan, factor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya untuk mengatasinya sehingga 

pelaksanaan program berjalan dengan baik. 

                  c. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang data-data 

tercatat seperti jumlah guru, tenaga administrasi, sumber belajar, karakteristik 

siswa-siswi dan guru, serta sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

                                                             
11 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi pustaka, 

2007), h. 70 



            5. Analisis data 

            a. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang berupa nilai siswa, maka       

dilakukan perhitungan yang meliputi nilai maksimum, nilai minimum, mean, 

standar deviasi, median dan modus terhadap variable tersebut. Selanjutnya dari 

masing-masing data tersebut dibuat distribusi frekuensi. 

Untuk melihat gambaran tentang kecenderungan nilai siswa tersebut, dilakukan 

kategorisasi. Menurut Sutrisno Hadi12 ada tiga kategori yang dapat dipakai, yaitu: 

(M + 1SD) ke atas dikategorikan tinggi. 

(M – 1SD) sampai dengan (M + 1SD) dikategorikan sedang. 

(M – 1SD) ke bawah dikategorikan rendah. Dimana M adalah mean, dan SD 

adalah Standar deviasi/simpangan baku. 

            b. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif yang berupa informasi-informasi  yang berkaitan dengan (1) 

Kepemimpinan dan manajement (2) kualitas sumberdaya (3) Input siswa 

berkualitas (4) keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk 

sistem asrama jika dimungkinkan (5) kurikulum yang berkembang, termasuk 

extra-kurikuler (6) kerjasama kelembagaan dan dukungan masyarakat, akan 

dideskripsikan berdasarkan kategori atau tema-tema terlebih dahulu kemudian 

dianalisis dengan logika induktif. 

6. Keabsahan data 

                                                             
12 Sutrisno Hadi, Statistik, (Yogyakarta: F.Psikologi UGM, 1981), h.135 



Untuk menguji keabsahan data akan digunakan teknik triangulasi sumber dan 

metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 



1. Karakteristik Madrasah Unggulan 

Kehadiran Madrasah Unggulan merupakan kelanjutan dari Madrasah Model yang 

telah lebih dahulu ada. Untuk saat sekarang, dasar kebijakan pelaksanaan 

Madrasah Unggulan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Permendiknas No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.  

Konsep madrasah unggulan  merupakan konsep yang dikembangkan pertama kali 

oleh BPPT (Badan Penkajian dan Penerapan Teknologi) yang kemudian 

diwariskan ke Departemen Agama. Konsep ini unik, karena memadukan sistem 

sekolah umum dengan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) 

dengan konsep pendidikan pesantren dengan keunggulan iman dan taqwa (Imtaq).  

Beberapa poin yang membedakan madrasah ini dengan yang lainnya adalah pada 

aspek kebijakan, pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana, manajemen 

kesiswaan, peningkatan manajerial kepala madrasah dan pengembangan 

kurikulum. Dengan demikian, keunggulan madrasah bisa dilihat dalam dalam 

beberapa ciri keunggulan, : (1) Kepemimpinan dan manajement yang kuat (2) 

kualitas sumberdaya yang terus ditingkatkan (3) Input siswa berkualitas (4) 

keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk sistem asrama jika 

dimungkinkan (5) kurikulum yang berkembang, termasuk extra-kurikuler (6) 

kerjasama kelembagaan dan dukungan masyarakat.13  

                                                             
13 Abdul Mukti Bisri, “Dinamika Madrasah Model, Unggulan, dan Terpadu sebuah Studi 

Kebijakan”, Ringkasan Disertasi, idb5.Wikispaces.com/../jj5001.pdf 



Pada aspek kepemimpinan dan manajemen, mengacu kepada konsep yang 

dikembangkan madrasah model, kepemimpinan madrasah dipacu dengan 

peningkatan kualitas kepribadian, peningkatan kemampuan manajerial 

dan pengetahuan kosep-konsep pendidikan kontemporer yang dipacu dengan 

short-course , orientasi program, dan studi banding, dimana program-program ini 

dilaksanakan secara simultan dan kontinyu.  

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan madrasah, 

yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan madrasah dan pendidikan pada 

umumnya dapat direalisasikan. Sehubungan dengan peran kepala madrasah 

sebagai manajer, kepala madrasah dituntut untuk senantiasa meningkatkan 

efektivitas kinerja yang dapat dilihat berdasarkan criteria berikut14: 

 Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancer, dan produktif 

 Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan 

 Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan 

 Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah 

 Bekerja dengan tim manajemen 

                                                             
14 E. Mulyasa, Manajemen berbasis Sekolah (Konsep, Strtategi dan Implementasi), (Bandung: 

Rosdakarya, 2006), h. 126 



 Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, Pidarta15 mengemukakan tiga macam ketrampilan yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah untuk menyukseskan kepemimpinannya. Ketiga 

ketrampilan tersebut adalah ketrampilan konseptual, yaitu ketrampilan untuk 

memahami dan mengoperasikan organisasi; ketrampilan manusiawi, yaitu 

ketrampilan untuk bekerjasama, memotivasi dan memimpin; serta ketrampilan 

teknik, yaitu ketrampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta 

perelengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Peningkatan kualitas sumberdaya dimulai dengan peningkatan kualitas guru 

bidang studi dengan  memberikan kesempatan belajar di jenjang pendidikan S-2 di 

dalam dan luar negeri dan short-course sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan 

kualitas tenaga kependidikan seperti tenaga ahli perpustakaan, laborat dan 

administrasi juga merupakan fokus garapan dalam peningkatan kualitas madrasah 

Unggulan. Program-program yang dikembangkan juga beragam. Dan yang unik, 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga melibatkan komite madrasah, 

pengawas pendidikan, pengurus Kelompok Kerja Guru dan Departemen Agama di 

tingkat Kabupaten/Kota (Kandepag). 

Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidian difokuskan untuk pengadaan 

peralatan dan ruangan Laboratorium terpadu, Lab Fisika, Biologi, Bahasa 

dipadukan dengan Lab. Komputer. Dengan adanya Lab terapdu ini, Madrasah 

Unggulan  dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran mandiri, sebab sudah 

                                                             
15 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 127 



dilengkapi dengan modul-modul yang memacu pembelajaran aktif (active 

learning) dan pembelajaran berbasis kompetensi. Pemberian blockgrant imbal-

swadaya untuk peningkatan fasilitas pendidikan juga ditawarkan dengan maksud 

menggerakkan partisipasi masyarakat dengan perimbangan 70 banding 

30. Artinya pemerintah hanya memenuhi 70% kebutuhan peningkatan sarana, 

sementara 30% diharapkan dari partisipasi masyarakat.  

2. Peluang dan Tantangan yang dimiliki Madrasah Unggulan 

Untuk menganalisis peluang Madrasah Unggulan, maka di sini akan dikemukakan 

struktur analisa PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknis) yang biasa digunakan 

dalam marketing seperti yang dikutip oleh Furchan16 dari Housden (1994:15-16) 

 Politik : Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan (khususnya tentang 

madrasah) dapat mempengaruhi, secara positif atau negatif, perkembangan 

madrasah.   Dalam hal ini, tampaknya kebijakan pemerintah amat 

mendukung pengembangan Madrasah Unggulan.  Selain UU No. 20 tahun 

2003, landasan legal pelaksanaan pendidikan ini tertuang juga dalam 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tantang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Periode 2004-2009 (RPJMN 2004-2009). 

Pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama 

pembangunan nasional, yaitu prioritas peningkatan akses masyarakat 

terhadap pendidikan yang berkualitas. RPJMN ini mengamanatkan bahwa: 

(1) pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

                                                             
16 Arif Furchan, “Peningkatan Pendidikan Madrasaah melalui Madrasah Model, Peran Pejabat 

Depag”, Makalah, disampaikan dalan Sosialisasi Kurikulum Madrasah 1994 di Surabaya tanggal 3 

Maret 1999 



kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. 

   Di lingkungan Departemen Agama, Menteri Agama telah menetapkan 

prioritas alokasi  anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar  

14.888.897.005.000,17   Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan pada semua level.   Seperti untuk perluasan akses wajib 

belajar dasar 9 tahun; peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan kesejahteraan 

pendidik, serta peningkatan kualitas pendidikan Tinggi. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi politik, 

situasinya amat membantu pengembangan Madrasah 

Unggulan.  Pemerintah memang menginginkan berkembangnya banyak 

Madrasah Unggulan di berbagai tempat di Indonesia ini dan bersedia 

menyediakan dana untuk membantu pengembangan itu. 

 Ekonomi:  Pengembangan Madrasah Unggulan jelas memerlukan dana 

yang banyak.  Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai memerlukan 

dana yang tidak sedikit, demikian pula usaha peningkatan kualitas 

sumberdaya manusianya (guru, staf, dan siswa).  Dana pemerintah yang 

diambil dari APBN jelas tidak akan mencukupi untuk semua 

Madrasah.  Oleh karena itu, Madrasah yang berniat menjadi unggulan 

                                                             
17 Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan HAB ke-63 Departemen 

Agama, Januari 2009. pada kesempatan lain, Menteri Agama mengatakan bahwa berdasarkan 

Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala bappenas dan 

Menkeu, pagu anggaran Depag tahun 2010 turun 4,92%, yaitu dari 26.656 T (2009) menjadi 

25.344 T (2010). Penurunan tersebut terdapat pada fungsi Pelayanan Umum 5.2% dan pendidikan 

5.4%. 



harus dapat memobilisasi dana yang dimilikinya maupun yang ada di 

masyarakat.  Adakah kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk itu? 

 Dari pengamatan sekilas terhadap kemunculan beberapa sekolah favorit yang lain 

dapat disimpulkan bahwa dana masyarakat itu dapat dimobilisasi.  Sekolah-

sekolah swasta yang favorit biasanya identik dengan sekolah yang uang masuknya 

mahal.  Ini menunjukkan bahwa masyarakat tampaknya masih mau 

menyumbangkan sebagian uangnya bagi peningkatan kualitas pendidikan 

anaknya. Pada sisi lain, kaitannya dengan aspek ekonomi ini, jika dilihat pada 

kasus pondok pesantren dan madrasah swasta lainnya, itu merupakan bukti bahwa 

masyarakat muslim mampu menjalankan pendidikan yang berbasis masyarakat 

(community base learning) dalam pengertian yang seluasnya. Mereka mampu 

membangun dan melaksanakan kegiatan pendidikan pada suatu lembaga secara 

mandiri. Terlepas dari kualitas input, proses dan out put yang dicapai, apa yang 

telah diiktiarkan oleh masyarakat ini adalah sesuatu yang patut diacungi jempol 

dan dicontohi serta ditumbuh-kembangkan. 

 Sosial.  Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan adalah: adakah kebutuhan 

masyarakat akan Madrasah yang unggul?  Suatu Madrasah tidak mungkin 

dapat dikembangkan menjadi Madrasah Unggulan kalau masyarakat di 

sekitarnya tidak membutuhkan hal itu.  Dukungan masyarakat sekitar amat 

dibutuhkan bagi pengembangan Madrasah Unggulan. 

    Dari pengamatan terhadap kecenderungan masyarakat terhadap madrasah 

(terutama MI) kita bisa secara optimis mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat 



muslim akan madrasah masih tinggi.  Madrasah masih merupakan pendidikan 

alternatif bagi sebagian besar masyarakat muslim.  Hal ini tampak dari jumlah MI 

dan murid MI yang secara nasional terus meningkat setiap tahun.  Dari data 

Depdikbud (1995:406), selama Pelita V, jumlah MI meningkat dari 21.364 di 

tahun fiskal 1989/1990 menjadi 24.979 di tahun fiskal 1993/1994 sementara 

jumlah murid MI meningkat dari 3.056.300 di tahun 1989/1990 menjadi 

3.379.734.  

Meningkatnya peminat madrasah dari tahun ke tahun adalahh bukti bahwa 

masyarakat masih mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada madrasah. 

Dan ini merupakan amanat yang harus dijaga dan tidak boleh diselewengkan demi 

kepentingan apapun juga. Kadang-kadang kita mendengar cerita, gara-gara ada 

konflik internal pengurus yayasan yang menaungi suatu lembaga pendidikan, 

maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam 

hal ini tentu yang banyak mendapat imbas negatifnya adalah siswa-siswi. 

 Teknis.  Faktor teknis yang perlu dipertimbangkan dalam rangka 

pengembangan Madrasah Unggulan adalah apakah suatu madrasah secara 

teknis dapat menjalankan fungsinya sebagai Madrasah unggulan secara 

optimal.  Pengembangan Madrasah Unggulan memerlukan banyak 

pelatihan sumberdaya manusia, baik dari segi wawasan, pengetahuan, 

maupun ketrampilannya.  

Posisi Madrasah Unggulan yang diharapkan dapat membina madrasah lain di 

sekitarnya mau tidak mau memerlukan sumber daya manusia yang unggul pula. 



Logikanya, bagaimana mungkin manusia-manusia yang tidak memiliki wawasan, 

pengetahuan dan ketrampilan dapat diandalkan untuk membantu madrasah lain, 

jika kebutuhan untuk dirinya sendiri saja tidak dapat dipenuhi. Untuk itulah, maka 

sumber daya manusia yang ada di madrasah unggulan senantiasa dikembangkan 

kualitasnya, melalui berbagai pelatihan, workshop, shortcourse, studi banding dan 

sebagainya. 

Dari analisa PEST di atas, dapat disimpulkan bahwa, secara politis, ekonomis, 

sosial, dan teknis, peluang untuk mengembangkan suatu madrasah menjadi 

Madrasah Unggulan itu ada bahkan bisa dikatakan cukup besar.  Pertanyaannya 

adalah: dapatkah Madrasah Unggulan yang ada memanfaatkan peluang itu? 

Sementara itu, tantangan yang dihadapi jika suatu madrasah ingin ditingkatkan   

statusnya menjadi Madrasah Unggulan antara lain seperti yang diuraikan sebagai 

berikut: Kondisi sebagian besar Madrasah saat ini. Tantangan pertama yang 

harus diatasi dalam kaitannya dengan Madrasah Unggulan adalah kondisi 

sebagian besar madrasah yang masih berada di bawah standar.  Madrasah yang 

ada sebagian besar adalah milik yayasan. Yang kadang-kadang karena alasan 

yayasan sudah tidak mampu lagi menggali dana untuk pengoperasiannya, 

kemudian madrasah diserahkan kepada pemerintah untuk dinegerikan.  Dapat 

dibayangkan bagaimana keadaan sarana-prasarana maupun sumberdaya manusia 

dari madrasah-madrasah baru tersebut.  Menurut informasi, kebanyakan baru 

kepala madrasahnya saja yang merupakan pegawai negeri, sementara guru tetap 

lainnya merupakan guru yayasan dengan gaji yang berada di bawah gaji guru 

negeri.  Keadaan ini jelas kurang menguntungkan bagi  Madrasah Unggulan. 



         Proses pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada khususnya 

akan dapat berjalan lancer jika ada dukungan financial yang memadai untuk 

memenuhi fasilitas pendidikan dan terutama gaji guru. Problem fasilitas 

pendidikan barangkali masih dapat disiasati dengan adanya kreativitas guru dan 

siswa-siswi. Akan tetapi problem gaji guru yang sangat minim, akan berdampak 

pada kinerja yang tidak bagus. Guru tidak dapat terfokus pada tugas mengajarnya, 

kalau pada sisi lain dia selalu memikirkan kebutuhan hidup dan keluarganya tidak 

terpenuhi. Jadi, agar tugas guru tidak terganggu oleh hal-hal yang 

melingkunginya, maka harus diupayakan meminimalisir masalah-masalah 

tersebut. 

Sumberdaya Manusia. Dari segi SDM, tantangan yang harus diatasi juga tidak 

sederhana. Saat ini kualifikasi akademik tenaga pengajar di madrasah masih perlu 

ditingkatkan. Masih adanya guru tamatan PGA yang mengajar bahkan di tingkat 

MA, merupakan kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan 

kualitas akademik tenaga edukatif. Selain itu, banyaknya guru-guru yang akan 

pensiun juga adalah permasalahan tersendiri, karena GPAI NIP. 15 yang diangkat 

sebagai penggantinya tidak sebesar yang pensiun akibat kebijakan zero growth 

yang dianut pemerintah.  Adalah wajar jika orientasi kerja sebagian GPAI yang 

mendekati pensiun ini lebih tercurah pada apa yang akan mereka lakukan setelah 

pensiun daripada pada pengembangan madrasahnya yang memerlukan pemikiran 

dan usaha yang keras dan memakan proses yang cukup lama. 

        Dilihat dari segi pendidikannya, rata-rata pendidikan GPAI NIP 15 untuk MI 

adalah PGA atau Madrasah Aliyah yang diangkat menjadi GPAI lewat UGA 



(Ujian Guru Agama) sebelum tahun 1967.  Walaupun hampir semua GPAI 

tersebut kini sudah disetarakan pendidikannya melalui proyek penyetaraan D II, 

namun hasilnya mungkin lebih merupakan pemenuhan formalitas daripada 

peningkatan kualitas karena berbagai faktor.  

          Problem yang paling banyak juga dihadapi oleh madrasah berkaitan dengan  

guru adalah masih ada guru yang missmatch, yaitu guru mengajar suatu 

matapelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi profesinya. Tetapi karena 

kekurangan tenaga pengajar di madrasah maka dia harus menghandle 

matapelajaran-matapelajaran yang samasekali tidak serumpun dengan 

keahliannya.  

 Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru meemotivasi para tenaga 

pendidik untuk berpacu dalam mengembangkan kualitas pribadi, social, 

paedagogi dan profesinya. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, maka seorang 

guru harus memiliki portofolio yang berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 

berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. Dan portofolio tersebut harus memenuhi 

standar penilaian yang telah ditetapkan. Dampak negative dari euphoria sertifikasi 

dan sekaligus masalah yang harus diwaspadai adalah, demi untuk mendapatkan 

sertifikat pendidik banyak guru yang akan melakukan pemalsuan dokumen. 

Tentunya ini sangat ironi sekali dengan tujuan luhur dari pendidikan itu sendiri. 

Kualitas sebagian besar Kepala Madrasah.  Kualitas sebagian besar Kepala 

Madrasah (terutama Madrasah Negeri) juga merupakan salah satu tantangan yang 

harus dihadapi.  Secara umum, seorang kepala sekolah/madrasah harus memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, performance dan etika kerja sesuai dengan tugas 



dan tanggungjawabnya sebagai kepala sekolah/madrasah, yang diuraikan dalam 

kompetensi personal, kompetensi social, kompetensi professional serta wawasan 

kependidikan dan manajemen.18 Berdasarkan informasi, selama ini, proses 

pengangkatan untuk menjadi kepala Madrasah Negeri masih didasarkan pada 

senioritas dan urutan kepangkatan, bukan pada kemampuan manajemen dan 

potensinya untuk memajukan Madrasah.  Akibatnya, mungkin saja ada guru yang 

memiliki potensi untuk mengembangkan Madrasah secara kreatif akan dikalahkan 

oleh guru senior yang mungkin kurang memiliki potensi hanya karena guru senior 

tadi pangkatnya lebih memenuhi syarat daripada si anak muda yang potensial 

tersebut.  Padahal, bisa jadi faktor penentu dalam proses suatu sekolah menjadi 

unggul dan bermutu, antara lain, adalah kepemimpinan Kepala Madrasah yang 

efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Departemen Pendidikan Nasional, Standar Kompetensi Kepala Sekolah Tk, SD, SMP, SMA, 

SMK dan SLB, (Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2007). Lebih jauh lagi tentang bagaimana 

kepemimpinan kepala sekolah ini dapat dibaca dalam, Wahjusumidjo, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, (Jakarta: RajaGrafindo, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI  

KONSEP MADRASAH UNGGULAN 

DI MAN 2 MATARAM 

 

A. Gambaran Umum MAN-2 Unggulan  Mataram 

1. Sejarah Singkat, Visi dan Misi MAN 2 Unggulan 

Mataram 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Unggulan Mataram merupakan sekolah negeri 

umum yang berciri khas Islam yang berada di Kota Mataram. Keberadaannya 

berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 64 tahun 1990 tanggal 25 

April 1990 tentang alih fungsi sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataraam. Sehingga MAN 2 Mataram 

memiliki Nomor Induk Madrasah 3310030 dengan nomor statistic madrasah 



311527102002. Tanah atau lokasi bangunan berstatus milik Negara dengan 

sertifikasi nomor 00114 tertanggal 19 April 1995.  

 Dengan alih fungsi tersebut maka kelas I dan II PGAN menjadi kelas II 

dan III MAN 2 Mataram yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pendidikan 

agama dan pendidikan umum, seperti pendidikan agama yang terdiri dari: Bahasa 

arab, aqidah Akhlak, al-Quran Hadis, Fiqh, Nahwu, Saraf, Balagah. Sedangkan  

Pendidikan umum antara lain seperti: ekonomi, sosiologi, PPKn, Antropologi, 

Bahasa Indonesia, bahasa asing, Matematika, Geografi, Kimia, Fisika, Biologi, 

sejarah, Akuntansi dan Matapelajaran lainnya.19 Ini menunjukkan bahwa MAN 2 

Mataram tidak kalah dengan sekolah lain yang sederajat seperti SMA/SMU dan 

SMK yang ada di Kota Mataram pada khususnya dan NTB pada umumnya. 

Bahkan menurut wakasek sarana-prasarana, madrasah ini memiliki nilai akreditasi 

tertinggi dari semua sekolah yang ada di Provinsi NTB, yaitu 98.18.20 

Beberapa tahun kemudian, MAN 2 Mataram beralih status dari madrasah biasa 

menjadi MAN Model. Karena prestasi-prestasi yang ditunjukkannya kemudian 

MAN 2 Model ini juga ditingkatkan statusnya menjadi MAN Unggulan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi NTB Nomor 19.1/pp.00/143/2008 tanggal 1 Maret 2008, tentang 

penetapam MAN 2 Mataram sebagai MAN Unggulan. Dan sedianya MAN 2 

Unggulan ini, nantinya akan dijadikan cikal bakal Madrasah Bertaraf 

Internasional(MBI). Namun karena lain hal, maka belum dapat diwujudkan. 

                                                             
19 Drs. H. Baharuddin (kepala madrasah), Wawancara, 18 Oktober 2010 
20 Rusnan, M.Ag., Wakasek Sarana-prasarana, wawancara, 13 Oktober 2010 



 Adapun tujuan MAN 2 Unggulan Mataram menyelenggarakan pendidikan 

agama dan pendidikan umum adalah agar dapat memberikan pembinaan dalam 

upaya memantapkan posisi madrasah dalam melahirkan insane yang seimbang 

dan selaras antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. 

 Semenjak beralih status dari PGAN menjadi MAN 2, MAK, MAN Model 

dan MAN Unggulan, madrasah ini telah beberapa kali mengalami pergantian 

pimpinan, yaitu: 

 Drs. H.M. Chalid   : tahun 1990-1997 

 Drs. H.M. Baharuddin  : tahun 1997-1998 

 Drs. Minhum Minatullah  : tahun 1998-2002 

 Drs. H. Abdurahim   : tahun 2002-2007 

 Drs. H.M. baharuddin  : tahun 2007-sekarang 

Selanjutnya, suatu lembaga pendidikan harus melaksanakan aktivitas berdasarkan 

visi dan misi tertentu agar dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. 

Demikian juga dengan MAN 2 Unggulan Mataram. Adapun visi yang menjadi 

landasan juang lembaga pendidikan ini yaitu ‘terwujudnya sebuah institusi 

pendidikan yang islami, inovatif, berprestasi dan populis’. Kemudian visi ini 

dikembangkan dan dielaborasi lagi menjadi misi sebagai berikut21: 

 Menumbuhkan pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai 

Agama Islam bagi semua warga MAN 2 Mataram 

 Mempersiapkan warga belajar yang menguasai IPTEK dan IMTAQ 

                                                             
21 MAN 2 Unggulan Mataram, Buku Saku Siswa MAN 2 Unggulan Mataram 2010/2011, h. 3 



 Mempersiapkan dan menumbuhkan suasana kerja dan belajar yang 

selalu berorientasi kepada perubahan yang lebih baik 

 Menumbuhkan suasana belajar yang kondusif guna mencetak warga 

belajar yang mampu bersaing dalam percaturan global 

 Menumbuhkan sebuah lembaga pendidikan yang mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. 

2. Letak Geografis MAN 2 Unggulan Mataram 

MAN 2 Unggulan Mataram terletak di tengah Kota sehingga sangat dekat dengan 

Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Mataram serta sangat mudah dijangkau dari arah 

manapun. Madrasah ini juga  sangat dekat dengan instansi dan institusi 

pendidikan lain. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara   : Jalan Pendidikan 

Sebelah Selatan  : Klinik Bersalin Exonero 

Sebelah timur   : Kantor Telkol 

Sebelah Barat   : Jalan pembangunan (Observasi 17 Oktober 2010) 

 Dengan letak geografis yang sangat strategis inilah maka MAN 2 

Unggulan Mataram lebih leluasa, serta terus menerus berupaya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM dengan mengadakan fasilitas 

pendidikan yang memadai. 

3. Sarana dan Prasarana MAN 2 Unggulan Mataram 

MAN 2 Unggulan Mataram memiliki prasarana dan saran pendidikan yang cukup 

memadai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, MAN 2 



Unggulan Mataram memiliki prasarana dan sarana sebagaimana yang terlihat di 

table berikut: 

Tabel 1 Keadaan Sarana Prasrana MAN 2 Mataram Tahun 2010 

No Nama Prasarana dan Sarana Jumlah Kondisi 

1 Ruang belajar 24 ruang Ada yang sedang 

direhab 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 ruang Baik 

3 Ruang Tata Usaha 1 ruang Baik 

4 Ruang Guru 1 ruang Baik 

5 Ruang Wakil Kamad 1 ruang Baik 

6 Ruang Perpustakaan 1 ruang Sedang direhab 

7 Ruang Komputer 1 ruang Baik 

8 Ruang Multimedia 1 ruang Baik 

9 Ruang Laboratorium Kimia 1 ruang Baik 

10 Ruang Laboratorium Fisika 1 ruang Baik 

11 Ruang Laboratorium Biologi 1 ruang Baik 

12 Ruang Laboratorium Bahasa 1 ruang Baik 

13 Ruang BK 1 ruang Baik 

14 Ruang Pramuka 1 ruang Baik 

15 Ruang OSIS 1 ruang Baik 

16 Ruang UKS/PMR 1 ruang Baik 

17 Ruang Paskib 1 ruang Baik 

18 Ruang Seni Budaya 1 ruang Baik 

19  Ruang Aula 2 ruang Baik 

20 Ruang Kopsis 1 ruang Baik 

21 Ruang Penjaga Madrasah 1 ruang Baik 

22 Ruang Gudang 1 ruang Baik 



23 Gedung PSBB 1 gedung Baik 

24 Asrama 20 lokal Baik 

25 Mushala 1 lokal Baik 

26 Lapangan olahraga/apel bendera 1 lapangan Baik 

27 WC/kamar mandi 21 ruang Baik 

28 Pos Satpam 1 lokal Baik 

29 Area Parkir 3 area Baik 

Dokumentasi, Laporan Bulanan MAN 2 Mataram Bulan September 2010 dan 

Observasi, mulai 13 Oktober-selesai penelitian 

 

Table tersebut memberikan gambaran tentang betapa lengkap dan berkualitasnya 

keadaan sarana dan prasarana yang ada di madrasah ini. Bahkan menurut wakasek 

sarana dan prasarana, bahwa laboratorium komputer yang ada di sini merupakan 

laboratorium yang terbaik bila dibandingkan dengan sekolah lain. Ketika ditanya 

sumber dana untuk mengadakan laboratorium, dia mengatakan dengan bangga 

bahwa semuanya diambil dari uang komite.22 Dan memang, jika dilihat 

laboratorium yang memiliki 40 unit komputer ini berada di ruangan yang cukup 

nyaman dan menyenangkan. Selain itu, di sini juga ada free hotspot, sehingga 

siswa-siswa yang mampu bisa membawa laptop masing-masing. Bagi yang tidak 

mampu, maka mereka disediakan Mandanet yang bisa disewa  dua ribu rupiah 

perjam.23 

Fasilitas pendidikan yang ada di madrasah ini senantiasa diperbaiki dan 

dilengkapi. Seperti yang disaksikan oleh peneliti, saat sekarang sedang diadakan 

renovasi beberapa ruangan belajar dan ruang perpustakaan yang ada di gedung 

tengah. Sehingga, kegiatan belajar ada yang dipindahkan ke ruang laboratorium 

                                                             
22 Rusnan, M.Ag, Wakasek Sarana Prasarana, wawancara, 13 Oktober 2010 
23 Observasi, 14 Oktober 2010 



biologi, serta perpustakaan untuk sementara dipindahkan ke salah satu kamar 

asrama yang ada di bagian belakang.24 Ini menggambarkan bahwa dalam kondisi 

yang tidak normal sekalipun madrasah tetap menjaga kinerjanya. 

Barangkali keadaan yang demikian inilah, yang menyebabkan animo masyarakat 

untuk memilih madrasah ini sebagai tempat pendidikan bagi anak-anaknya dari 

tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. 

 

4. Keadaan Guru dan Pegawai MAN 2 Unggulan Mataram 

Tenaga edukatif  merupakan komponen manusiawi terpenting (selain peserta 

didik) dalam pendidikan. Karena tanpa mereka maka proses belajar mengajar 

dalam dunia pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Dilihat dari nilai 

pentingnya kehadiran seorang pendidik, maka suatu madrasah/sekolah haruslah 

memperhatikan kualitas tenaga edukatifnya, dalam pengertian guru yang dimiliki 

haruslah memiliki persyaratan kompetensi sebagaimana aturan yang berlaku.  

Selain tenaga edukatif, maka suatu madrasah/sekolah juga harus memperhatikan 

kualitas dari tenaga kependidikan yang dimilikinya. Mereka yang termasuk dalam 

kategori ini yaitu, pegawai TU, pustakawan, laboran dan sebagainya. Tanpa 

adanya mereka maka kelancaran adminisitrasi serta pemanfaatan fasilitas yang 

dimiliki tidak dapat berjalan dengan baik. 

Gambaran tentang kuantitas dan kualitas tenaga edukatif dan pegawai tata usaha 

yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram dapat dilihat pada table-tabel berikut: 

Tabel 2 Keadaan Guru Tetap MAN 2 Mataram Tahun 2010 

 

                                                             
24 Observasi, 18 Oktober 2010 



No Nama Jabatan Pendidikan-Jurusan Mapel yg diajarkan 

1 Drs. H.M. Baharuddin Kamad IAIN-Pend. Agama BP 

2 Drs. H.M. Amin GT IAIN-Pend. Agama Fiqh 

3 Drs. Salmin GT IAIN-Pend. Agama BP 

4 Dra. Kartini GT IAIN-Pend. Agama Aqidah Akhlak 

5 Dra. Nurhidayah GT IAIN-Pend. Agama Sosiologi 

6 Dra. Emi syamsiati GT IAIN-Pend. Agama 1. Sejarah 

2. Antropologi 

7 Drs. M. Shofian GT IAIN-Matematika Matematika 

8 Hj. B. Fatmawati, BA GT UNISMU-B.Indonesia B.Indonesia 

9 Dra. Rusniah, M.Pd GT UNRAM-Biologi Biologi 

10 Mariam Mahfut Husen, 

S.Pd 

GT UNDANA-

Pend.Sejarah 

Sejarah Nasional 

11 Dra. Hj. Jukranah GT IAIN-Pend.Agama Aqidah akhlak 

12 Subhan, S.Pd, M.Pd GT UNRAM-B.Inggris B.Inggris 

13 Rusnan, M.Ag GT IAIN-Pend.Agama B.Arab 

14 Hj. B. Faizah Haniyati, 

S.Pd 

GT UNISMU-IPS Geografi 

15 Drs. Aziz GT IAIN-T. IPS Ekonomi 

16 Meci Karimah K., S.Pd GT IKIP-Pend.Fisika Fisika 

17 H.L. Purnamawirawan, 

S.Pd 

GT UNRAM-PPKn PKWN 

18 L. Irsyad Kabul, S.pd GT UNRAM-B.Indonesia B.Indonesia 

19 Drs. L. Syauki MS, M.Pd GT UNRAM-Biologi Biologi 

20 Zainullutfi, S.Ag GT IAIN-Pend.Agama Al-Qur’an Hadis 

21 Sumber Hadi, S.Ag GT IAIN-Pend.Agama Sosiologi 

22 L. Alwan Haryadi, S.Pd GT UNRAM-B.Indonesia B.Indonesia 

23 Kasman, S.Pd GT Un.Tadolako- Fisika 



Pend.Fisika 

24 Daning S., S.Pd, M.Pd GT Un.11 Maret-Fisika Fisika 

25 Fajar, S.Pd GT UNISMU-B.Inggris B.Inggris 

26 M. Indrakusuma, S.Pd GT UNISMU-B.Inggris B.Inggris 

27 Zahratul Imam, S.Pd GT STKIP-B.Inggris B.Inggris 

28 Hj.B.Zuhriatun, S.Si GT UNW-FMIPA Matematika 

29 L.Ahmad Fahruddin, 

S.Ag 

GT IAIN-B.Arab B.Arab 

30 Drs. Usup GT UNRAM-B.Indonesia B.Indonesia 

31 B. Karmila Sulastri, S.Pd GT UNRAM-Matematika Matematika 

32 L. Mufti Sadri, S.Pd.I GT IAIN-B.Arab B.Arab 

33 Hariantini, S.Pd GT IKIP-Kimia Kimia 

34 Abbas, S.Pd GT FKIP-Ekonomi Ekonomi 

35 Haris Hermana, S.Pd GT IKIP-Pend.Seni Pend.Seni 

36 Abdul Ghani, S.Ag GT IAIN-SKI 1. SKI 

2. Aqidah akhla 

37 M. Helmi Basyuni, S.Pd GT UIN-Fiqh 1. B.Arab 

2. Pend. Seni 

38 Bisriyah GT UGM-Matematika Matematika 

39 Muslihun, S.Pd GT IKIP-FPOK Penjaskes 

40 Yani Ika W. S.Pd GT UGM-Kimia Kimia 

41 Hj.Miftahul Ain, S.Ag GT IAIN-Pend.Agama Al-Quran Hadis 

42 Fina Karismayanti GT IKIP-B-Inggris B.Inggris 

43 Nurul Hikmah,S.Pd GT UNRAM-B.Indonesia B.Indonesia 

44 Asri Hidayati, S.Pd GT UNRAM-B.Inggris B.Inggris 
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Tabel 3 Keadaan Guru Tidak Tetap MAN 2 Unggulan Mataram Tahun 2010 
45 Dra.Hj.Toyyibah, B. GTT IKIP-PKwN PKwN 

46 Sriana Herlina, S.Pd GTT UNISMU-IPS Geografi 



47 Yuliani, S.Pd GTT UNISMU-Geografi Geografi 

48 Hayatun S., SE GTT UNRAM-Akuntansi Ekon.Akuntansi 

49 Yuliana, S.Pd GTT UNRAM-PKn PKn/sosiologi 

50 Ir.Johani GTT UNRAM-Pertanian Pend.Seni 

51 Aminah, S.Pd GTT UNRAM-FKIP B.Indonesia 

52 H.TAufan B., SE GTT UNRAM-Akuntansi Akuntansi 

53 Faronisa Humaira,ST GTT UAD-Tek.Informtk Komputer 

54 Fitrianto WH., S.HI GTT IAIN-Syariah B.Arab 

55 Islahul Umami, S.Pd GTT UNRAM-Pend.Kimia Kimia 

56 Sabri, S.Pd GTT IAIN-T.IPA Biologi 

57 Sri Kurniawati, S.Pd GTT UNRAM-FKIP B.Inggris 

58 Dewi A., S.Pd, MA GTT UIN-B.Arab B.Arab 

59 Rabiatul A., S.Pd GTT UNRAM-FKIP B.Indonesia 

60 Herman, S.Pd GTT IKIP-FPOK Penjaskes 

61 Anggar KN., S.ST GTT ITS-T.Inform. TIK 

62 L.Fikri H., S.Pd GTT IKIP-FPOK Penjaskes 

63 Jusron Fauzi, S.Pd GTT STAIM-PAI Qira’atil Qur’an 
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Tabel 4 Keadaan Pegawai Tetap MAN 2 Unggulan Mataram Tahun 2010 
66 H.M. Ishak, S.IP PT  Ilmu Administrasi  

67 Susilawati, SE PT Ekonomi  

68 Suparmono arif PT SMA  

69 L. Saparuddin PT SD  

70 Dedi PT SMEA  

71 Sri Hadiatini, S.IP PT Administrasi Negara  

72 Dani Hartadi PT SMA  



73 Muh. Khaerul Anam PT SMA  

74 Suwandi Yusuf PT SMA  

75 Dani Kurniawan PT SMA  

76 Ali Sadikin PT SMP  

77 Indrawati PT SMA  

78 L. suparman PT SD  
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Tabel 5 Keadaan Pegawai Tidak Tetap MAN 2 Unggulan Mataram Tahun 2010 
79 Sabri, S.Pd.I PTT Tadris IPA  

80 Muhsin PTT SD  

81 Jamilah PTT -  

82 Martini PTT SMA  

83 Ainul Fuad PTT MA  

84 Imran Hidayat PTT SMA  

85 Ahmad Riadi PTT MA  

86 Rabitah PTT -  

87 Mukarram PTT MA  

88 Peronnisa Humaira, ST PTT Tek. Informatika  

89 M. Nursal PTT -  

90 samsuddin PTT SMA  

91 Bambang Harianto PTT MA  

92 Rumenah PTT SD  
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Keterangan: 



GT  : Guru Tetap 

GTT  : Guru Tidak Tetap 

PT  : Pegawai Tetap 

PTT  : Pegawai Tidak Tetap 

 

 Berdasarkan table di atas, maka diketahui bahwa kualifikasi akademik 

semua tenaga edukatif yang mengajar di MAN 2 Mataram adalah sarjana strata 

satu (S1) dan ada tujuh orang di antaranya yang bergelar Magister yaitu pada 

bidang Biologi (2 Orang), Bahasa Arab (2 Orang), Bahasa Inggris (1 Orang) dan 

Fisika (1 orang). Selain itu, dari ke-63 guru tersebut, hanya delapan belas orang 

saja yang bukan guru tetap. Dari kenyataan ini, maka paling tidak jika dinilai dari 

kompetensi profesi gurunya, maka madrasah ini telah memenuhi persyaratan. 

Apa yang dikemukakan pada uraian di atas, didukung juga oleh pernyataan 

beberapa orang siswa-siswi yang telah diwawancarai oleh peneliti. Menurut Isma, 

Tika, Melinda, sofwati, Dian dan Fani guru-guru mereka sangat luar biasa. 

Maksudnya, selain dapat menyampaikan materi pelajaran dengan bagus, bisa juga 

mencairkan suasana kelas yang mulai tidak terkontrol karena ngantuk, terutama 

pada saat fullday yaitu selepas waktu dhuhur sampai pukul 16.00. kedekatan lain 

juga yang diceritakan oleh para siswa-siswi tersebut yaitu mereka yang memiliki 

problem diberi waktu khusus untuk “curhat” dengan wali kelasnya sebelum 

masalah tersebut dibawa ke ruang BK. Hanya satu guru saja yang menurut mereka 

ini, tidak terlalu pas dengan daya tangkap mereka yaitu guru Bahasa Arab, yang 

cara mengajarnya disamakan dengan cara mengajar pada mahasiswa.25 

                                                             
25 Wawancara 20 Oktober 2010, Isma, Dian dan fani adalah siswa-siswi kelas XI regular IPS I dan 

2, sedangkan Tika, Melinda dan Sofwati adalah siswi kelas XI Unggulan 



Pada sisi lain, para tenaga kependidikan yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram, 

sangat berbeda kualifikasi pendidikannya dengan tenaga edukatif. Seperti yang 

dapat dibaca pada table di atas, hanya tiga orang saja dari pegawai tetap di 

madrasah ini yang berpendidikan strata satu. Meskipun demikian, mereka ini 

terlihat sangat disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Satu hal agak berbeda 

yang dapat disaksikan di lingkungan ini yaitu sikap welcome serta keramahan dari 

seluruh warganya, mulai dari cleaning service sampai dengan kepala madrasah. 

Iklim ini barangkali juga menunjukkan bahwa inilah sisi lain yang ingin 

ditonjolkan sekaligus keunggulan  madrasah ini jika dibandingkan dengan 

madrasah/sekolah lain. 

5. Keadaan Siswa-Siswi MAN 2 Unggulan Mataram 

Siswa dan siswi yang dimiliki oleh suatu madrasah/sekolah, seperti halnya tenaga 

edukatif, juga merupakan komponen manusiawi terpenting. Sebab karena mereka-

lah maka segala ikhtiar dan kegiatan pendidikan dilaksanakan. Siswa-siswi yang 

dimiliki oleh MAN 2 Unggulan Mataram, secara kuantitatif termasuk cukup 

banyak, dan terus meningkat setiap tahunnya. Data pada table berikut akan 

memberikan informasi tentang seberapa banyak dan bagaimana perkembangan 

jumlah siswa-siswi madrasah ini pada setiap tingkatan kelasnya. 

Tabel 6 Keadaan Siswa-siswi MAN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

No 

 

Kls 

Jumlah Murid 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X Unggul 1 7 23 30 

2 X Unggul 2 7 25 32 

3 X1 12 28 40 



4 X2 15 27 42 

5 X3 15 27 42 

6 X4 16 26 42 

7 X5 17 25 42 

8 X6 14 28 42 

Jumlah Kelas X 103 209 312 

9 XI Bahasa 10 27 37 

10 XI IPA unggul 8 24 32 

11 XI IPA 1 8 29 37 

12 XI IPA 2 9 28 37 

13 XI IPS 1 14 24 38 

14 XI IPS 2 13 23 36 

15 XI IPS 3 12 24 36 

16 XI IPS 4 15 21 36 

Jumlah Kelas XI 89 200 289 

17 XII Bahasa 1 11 20 31 

18 XII Bahasa 2 11 21 32 

19 XII IPA 1 5 26 31 

20 XII IPA 2 10 30 40 

21 XII IPS 1 13 24 37 

22 XII IPS 2 13 23 36 

23 XII IPS 3 12 25 37 

24 XII IPS 4 12 26 38 

Jumlah Kelas XII 87 195 282 

Total 278 604 882 

Dokumentasi, Laporan Bulanan MAN 2 Mataram Bulan September 2010 



 Data di atas menunjukkan bahwa siswa-siswi yang dimiliki oleh MAN 2 

Unggulan Mataram tergolong cukup banyak dan terus meningkat. Ini merupakan 

bukti bahwa madrasah ini cukup diminati oleh masyarakat NTB secara umum dan 

Lombok khususnya, sebagai tempat pendidikan bagi anak-anaknya, dan bukan 

sekedar menjadi pilihan kedua setelah sekolah favorit lainnya. Banyaknya 

peminat merupakan salah satu indicator majunya suatu lembaga pendidikan, tentu 

saja selain factor pelayanan, kedisiplinan dan kualitas output yang dihasilkannya. 

 

B. Implementasi Konsep Madrasah Unggulan di MAN-2 Mataram 

MAN 2 Unggulan Mataram merupakan salah satu dari tiga program besar yang 

digulirkan oleh kakanwil Departemen Agama RI Provinsi NTB pada tahun 2008. 

Proses keberadaannya didahului dengan adanya Tim Pengkaji berjumlah 11 

orang, yang bertugas mempelajari serta menilai kelayakan dari semua tingkat 

madrasah negeri yang ada di NTB, untuk dijadikan sebagai madrasah unggulan. 

Penetapan MAN 2 Model Mataram sebagai madrasah unggulan, karena madrasah 

ini memiliki kelebihan dan telah memenuhi criteria yang diinginkan oleh tim 

tersebut. Kemudian dirumuskanlah criteria dan persyaratan yang harus dimiliki 

oleh madrasah unggulan, yaitu unggul dalam mutu (input, proses dan output), 

unggul dalam kegiatan ekstrakurikuler, unggul dalam matapelajaran sains dan 

unggul dalam kebersihan lingkungan madrasah.26 

Criteria keunggulan madrasah yang dirumuskan oleh tim pengkaji tersebut di atas 

dapat dikatakan masih sangat sederhana, jika dibandingkan dengan criteria 
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madrasah unggulan yang dapat dibaca pada beberapa hasil penelitian lain, yang 

dilakukan di luar wilayah NTB. Dalam hal ini, Madrasah Unggulan dapat 

dibedakan dari madrasah lain pada beberapa aspek, seperti kualifikasi tenaga 

edukatif, rasio pendidik dengan peserta didik, prasarana dan sarana yang dimiliki 

dan mendukung kelancaran proses pendidikan, kurikulum yang diterapkan, 

kualitas siswa-siswi, system pengelolaan pembelajaran dan factor-faktor lain yang 

terkait dengan eksistensi dari sebuah institusi pendidikan.  

Jika keempat criteria yang ditetapkan oleh tim pengkaji tersebut digunakan 

sebagai barometer untuk menilai MAN 2 Mataram saat sekarang, hamper dapat 

dipastikan bahwa madrasah ini telah memenuhi criteria (walau belum maksimal) 

sebagai madrasah unggulan. Tetapi rupanya pihak MAN-2 Unggulan Mataram 

telah mengembangkan sendiri standar keunggulannya, yang jika dikaji lebih jauh 

dapat disejajarkan dengan Madrasah Standar Nasional (MSN). Di mana madrasah 

unggulan ini dapat dibedakan dari jenis madrasah lainnya dalam beberapa hal, 

yaitu kualifikasi dan criteria SDM,  prasarana dan sarana pendidikan yang 

dimiliki, system pembelajaran, system evaluasi, penerapan program full day 

school, serta kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang diterapkan secara 

intensif.27  

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang gamblang tentang factor-faktor 

yang telah diidentifikasi di atas, maka di bawah ini akan dilakukan deskripsi 

secara rinci terhadap informasi yang berkaitan dengan factor-faktor tersebut. 

 Kualifikasi dan Kriteria SDM  
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Sumber daya manusia yang dimiliki oleh MAN 2 Unggulan Mataram dapat 

diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu: pimpinan madrasah, tenaga edukatif, 

siswa-siswi dan tenaga kependidikan. 

Kepala madrasah merupakan salah satu dari tiga serangkai (pengawas, kepala 

madrasah dan guru) penentu keberhasilan lembaga pendidikan. Untuk itulah, 

maka dibutuhkan kepala madrasah yang mandiri dan profesional dengan 

kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu 

mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu madrasah. 

Langkah awal yang dilakukan untuk mempersiapkan kepala madrasah dalam 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan melakukan studi banding ke Madrasah 

Aliyah Insan Cendekia Serpong dan MAN I Malang. Kedua madrasah ini 

dijadikan sebagai tempat menimba pengalaman, karena dalam skala nasional 

kedua madrasah ini cukup bermutu dan kompetitif. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan interview peneliti terhadap kepala madrasah,28 

dan juga informasi serta pendapat dari beberapa guru,29 siswa-siswi30 dan staf 

TU,31 kepala madrasah adalah sosok yang memiliki integritas kepribadian serta 

sosok pemimpin yang disiplin,tegas dan memiliki harapan yang sangat tinggi 

untuk memajukan dan mewujudkan madrasah unggulan yang akan menjadi icon 

madrasah yang ada di NTB. Seperti disampaikan oleh kepala madrasah dan juga 

dibenarkan oleh warga madrasah yang lainnya,di antara hal yang selalu 

dicontohkan yaitu tentang kedisiplinan. Berkaitan dengan ini beliau selalu 
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berusaha dating lebih awal dan pulang lebih akhir dari warga madrasah yang lain. 

Selalu tepat waktu kemudian menjadi tradisi dan peraturan yang berlaku di MAN 

2, karena itu system presensi pegawai dan guru menggunakan system 

komputerisasi. Selain itu, kepala madrasah juga dapat menjalankan fungsi 

manajerial dan supervisor dengan cukup baik, mulai dari merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengontrol semua urusan dan kegiatan 

yang berlangsung di madrasah. Sebagai supervisor beliau selalu melakukan 

kunjungan kelas setiap pagi untuk mengontrol bacaan alQur’an siswa-siswi dan 

siapa yang tidak membawa alQur’an, kemudian memantau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru ,serta sewaktu-waktu berdialog dengan siswa-siswi tentang 

apa yang sebaiknya dilakukan oleh madrasah bagi mereka. Pada saat kunjungan 

ini, tidak segan-segan secara langsung menegur guru yang tidak masuk kelas tepat 

waktu, serta tidak melakukan pembelajaran secara maksimal. Siswa-siswi yang 

berada di luar kelas pada saat jam belajar, juga akan mendapat teguran yang keras 

meskipun sedang tidak ada gurunya. Demikian juga dengan aktivitas warga 

madrasah yang lainnya selalu dipantau, dievaluasi dan diperbaiki.  

Meskipun dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup baik, 

tetapi masih ada beberapa hal yang masih dinilai kurang dari kepala madrasah ini, 

pertama, berkaitan dengan up-grading dan capacity building yaitu belum sempat 

melakukan short course atau kegiatan semacamnya ke luar negeri, seperti 

kebanyakan kepala madrasah lainnya yang sama, walau sudah pernah melakukan 

studi banding ke Singapura dan Kualalumpur (Sains School). Meskipun demikian, 

kegiatan dalam negeri yang berskala local maupun nasional tetap diikuti. Kedua, 



berkaitan dengan kualifikasi akademiknya yang masih starata satu, dan ketiga, 

berkaitan dengan kelambanan dalam merespon suatu program baru. Menurut 

Jalalusyuyuti,32 factor kedua dan ketiga ini dapat dapat dipahami, karena kepala 

madrasah ini sudah cukup berumur dan  hampir pensiun.  

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kepala madrasah dibantu oleh empat 

orang wakil kepala madrasah yaitu, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, humas 

dan sarana-prasarana. Berdasarkan wawancara dengan keempat wakil kepala 

madrasah ini, nampaknya mereka juga adalah sosok pimpinan yang 

bertanggungjawab dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut 

informasi dari wakil bidang kesiswaan, bahwa mereka pernah ditraining di 

Malang (UMM) beberapa waktu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Salah satu komponen penting dan menentukan dalam dunia pendidikan adalah 

tenaga edukatif yang kualifait. Di antara persyaratan yang harus dimiliki oleh para 

tenaga edukatif yaitu kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Tenaga edukatif yang ditugaskan di MAN dan yang 

sederajat pada umumnya minimal adalah sarjana S1.  Sedangkan untuk MAN 

Unggulan atau madrasah sejenis, tenaga edukatif yang dibutuhkan yaitu yang 

jenjang pendidikannya magister (S2). Karena orientasi pendidikan diarahkan pada 

proses pendidikan yang berbasis IT dan disampaikan secara bilingual. Demikian 

juga dengan MAN-2 Unggulan Mataram. 

Tenaga edukatif tetap yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram berjumlah 44 orang 

semuanya adalah sarjana S1 dan sekitar 7 orang sudah dan ada beberapa orang 
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sedang menempuh program Magister, terutama guru-guru yang mengajar 

matapelajaran yang diunggulkan, yaitu guru MIPA dan Bahasa. Selain guru tetap, 

ada juga delapan belas orang guru tidak tetap, yang semuanya berpendidikan S1 

dan ada satu orang yang sudah Magister. Kecuali satu orang guru Bahasa 

Indonesia, semua guru sudah memperoleh sertifikat pendidik. Ada beberapa guru 

yang missmatch. Hampir semua guru memiliki laptop dan 70 % menggunakan IT 

dalam mengajar. 

Kepala Madrasah mengatakan bahwa MAN-2 Unggulan Mataram patut 

berbangga, karena dari semua madrasah dan sekolah lain sederajat yang ada di 

seluruh NTB, MAN-2 Unggulan Mataram adalah sekolah yang paling banyak 

tenaga edukatifnya yang sudah bergelar atau sedang mengambil program 

magister. Selain itu, masih menurut kepala madrasah, bahwa ketujuh orang guru 

yang sudah dan beberapa lainnya sedang menempuh program magister tersebut, 

bukanlah kuliah sekedar kuliah, seperti mengambil kelas jauh atau kuliah non-

reguler. Tetapi mereka benar-benar serius dan menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi yang sudah ternama, yaitu UPI Bandung, UIN Malang, dan 

disebutkan juga ada dua orang yang sedang kuliah di Pascasarjana IAIN 

mataram.33 

Informasi yang disampaikan oleh kepala madrasah di atas, diperkuat lagi oleh 

wakil kepala madrasah bidang kurikulum dengan mengatakan bahwa guru-guru 

yang melanjutkan kuliahnya masih terbatas pada mereka yang mengajar sains dan 

bahasa saja. Ini disesuaikan dengan kondisi, yaitu orientasi pendidikan yang 

                                                             
33 H.M. Baharuddin, Kepala Madrasah, wawancara tanggal 13 Oktober 2010 



dikembangkan yang berbasis IT dan menguasai bahasa asing. Selain itu, guru-

guru yang dimaksud biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah dan ADB. 

Tetapi pada tahun 2010 ini ada juga guru bidang PAI yang sedang melanjutkan di 

IAIN Mataram. 

Sebagai madrasah unggulan, MAN-2 Mataram harus betul-betul memperhatikan 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Dan memang, dalam hal yang satu ini 

MAN-2 Mataram tidaklah sama dengan kebanyakan madrasah lain yang asal dan 

penting memiliki tenaga edukatif. Dalam artian tidak dipertimbangkan segi 

kualitasnya.  

Meskipun demikian, seperti yang dikeluhkan oleh kepala madrasah, bahwa 

kualitas guru yang dimilikinya belumlah terlalu seimbang atau merata, terutama 

antara guru-guru matapelajaran social dengan guru-guru matapelajaran sains. 

Kondisi ini, menurut pak Baharuddin, mungkin disebabkan oleh latarbelakang 

institusi pendidikan masing-masing, yaitu ada yang dari perguruan tinggi swasta 

dan ada yang dari perguruan tinggi negeri. Ini tentu saja akan mempengaruhi 

kapasitas dan kinerja mereka.34  

Selain itu, seperti yang terbaca dari table tentang keadaan guru di atas, dapat 

dilihat bahwa di sini juga ternyata ada dua kasus missmmatch, yaitu guru-guru 

yang mengajar tidak sinkron dengan kompetensinya. Dapat disebutkan di sini 

yaitu, Dra. Emi Syamsiati dan Sumber Hadi, M.Ag yang berijazah Pendidikan 

Agama tetapi mengajarkan matapelajaran Sosiologi. Hal lain juga yang paling 

penting adalah belum adanya guru matapelajaran Matematika yang berijazah 
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Magister. Ini menjadi sangat urgen dan ironis mengingat kelas unggul yang 

dimiliki oleh madrasah ini adalah kelas MIPA. Memang sebelumnya pernah ada 

guru Matermatika yang diutus untuk kuliah lagi, tetapi rupanya gagal di tengah 

jalan. 

Untuk membuktikan apa yang diinformasikan oleh kepala madrasah dan wakil 

kepala madrasah tentang kondisi tenaga edukatif yang dimilikinya, maka peneliti 

mencoba memasuki kelas sepuluh unggulan 2 yang sedang belajar bahasa Inggris 

dan kelas XII IPA regular yang sedang belajar Biologi. Berdasarkan pengamatan 

terlihat bahwa, kedua guru tersebut sangat bersemangat dalam menjalankan 

tugasnya, di samping itu mereka juga memiliki ketrampilan dasar mengajar serta 

dapat melakukan pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran dengan cukup 

baik. Dan dari perbincangan dengan gurunya maka dapat dinilai, betapa sang guru 

mempunyai harapan yang sangat luar biasa untuk memaksimalkan kondisi kelas 

dan suasana pembelajaran. Bahkan untuk dapat melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan yang didesainnya, maka dia rela untuk menggunakan 

dana pribadinya, meskipun sebenarnya dirasa cukup berat. Guru ini mengatakan 

bahwa inilah kelemahan kita, dan hanya berharap bahwa kelak akan ada dana 

untuk itu.35 

Selain kualifikasi pendidikan, dikatakan juga bahwa hampir tujuh puluh porsen 

guru  mengajar menggunakan fasilitas teknologi yang disediakan oleh madrasah. 

Ini menunjukkan bahwa memang guru yang ada di sini senantiasa berlomba dalam 

menginovasi dan memperbaiki kondisi pembelajaran. Menurut Syauki, awalnya 
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hanya beberapa guru saja yang menggunakan fasilitas teknologi. Namun lama-

kelamaan, barangkali karena malu dengan temannya, akhirnya mereka mau 

menggunakannya bahkan membeli laptop masing-masing. 

Row-input yang dimiliki oleh madrasah ini jika ditinjau dari prestasi akademisnya 

termasuk yang berada di atas rata-rata. Setiap tahun pelajaran baru selalu diadakan 

penjaringan siswa-siswi kelas unggul yang dinilai dari hasil belajar semester 

ganjil terakhir di SLTP/MTs, nilai UN, dan tes bagi 100 orang yang memiliki nilai 

tertinggi. Kemudian diambil dua kelas (1 kelas 32 orang), mereka ini harus tetap 

mempertahankan atau memiliki KKM yang lebih tinggi dari kelas regular (6.5-

7.5) terutama pada bidang MIPA. Sampai dengan sekarang, MAN 2 baru mampu 

mengembangkan kelas unggul IPA, yaitu dua kelas X IPA, satu kelas XI IPA dan 

satu kelas XII IPA.  

 Sebagai informasi tentang hasil belajar peserta didik kelas unggul dan 

kelas regular serta bagaimana perbandingannya, maka di bawah ini akan 

dipaparkan nilai beberapa mata pelajaran, yaitu Qur`an Hadist (QH), Bahasa 

Inggris (BI), Matematika (MTK) dan Muatan Lokal (ML) pada kelas X dan XI 

unggulan serta perbandingan nilai antar semester pada kelas yang sama dan 

perbandingan nilai rata-rata pada kelas unggulan dan non unggulan. Semua data 

primer diolah dengan menggunakan Program SPSS versi 12 dan Program Excell 

2003. 

 

 

Table 7. Kecenderungan Nilai Semester Ganjil Kelas X Unggulan tahun 

2009/2010 

NO KECENDERUNGAN NILAI MATA PELAJARAN (PORSENTASE) 

    QH BI MTK ML 



1 TINGGI (M + 1SD ke atas) 8 (25%) 15 (46,87%) 3 (9,37%) 5 (15,63%) 

2 SEDANG (M-1SD s/d M+1SD) 17 (53%) 17 (53,13%) 17 (53,13%) 21 (65,62%) 

3 RENDAH (M-1SD ke bawah) 7 (22%) 0 (0%) 12 (37,5%) 6 (18,75%) 

  JUMLAH 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Data Primer diolah dan bersumber pada lampiran hal 15 

 

Dari table di atas terlihat bahwa sebaran nilai siswa rata-rata berada pada kategori 

sedang yaitu di atas 50 %. Hanya pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang 

memiliki nilai pada kategori yang tinggi yang lebih besar porsentasenya dari mata 

pelajaran yang lain, yaitu sebanyak 15 siswa atau 46,87%, dan hanya pada mata 

pelajaran tersebut tidak terdapat siswa yang memiliki nilai yang rendah. 

 

Table 8. Kecenderungan Nilai Semester Genap Kelas X Unggulan tahun 

2009/2010 

NO KECENDERUNGAN NILAI MATA PELAJARAN (PORSENTASE) 

    QH BI MTK ML 

1 TINGGI (M + 1SD ke atas) 5 (15,63%) 6 (18,75%) 5 (15,63%) 32 (100%) 

2 SEDANG (M-1SD s/d M+1SD) 22 (68,74%) 22 (68,74%) 26 (81,25%) 0 (0%) 

3 RENDAH (M-1SD ke bawah) 5 (15,63%) 4 (12,6%) 1 (3,12%) 0 (0%) 

  JUMLAH 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Data Primer diolah dan bersumber pada lampiran hal 16 

 

 

Pada table terlihat bahwa kecenderungan nilai siswa secara keseluruhan berada 

pada kategori sedang, yaitu di atas 60%. Hanya pada mata pelajaran Muatan 

Lokal semua siswa digolongkan memiliki nilai pada kategori yang tinggi 

sebanyak 32 orang (100%). Pada mata pelajaran ini, semua siswa memperoleh 

nilai 80, sehingga nilai yang sama pada semua populasi menyebabkan peneliti 

tidak dapat mengkategorikan kemampuan siswa tapi langsung menetapkan bahwa 

nilai tersebut (80) berada pada kategori yang tinggi. 

 

Table 9. Kecenderungan Nilai Semester Ganjil Kelas XI Unggulan tahun 

2009/2010 

NO KECENDERUNGAN NILAI MATA PELAJARAN (PORSENTASE) 

    QH BI MTK ML 

1 TINGGI (M + 1SD ke atas) 8 (25%) 0 (0%) 4 (12,6%) 4 (12,6%) 

2 SEDANG (M-1SD s/d M+1SD) 16 (50%) 25 (78%) 27 (84,38%) 28 (87,4%) 

3 RENDAH (M-1SD ke bawah) 8 (25%) 7 (22%) 1 (3,12%) 0 (0%) 

  JUMLAH 100% 100%  100% 100% 



Sumber : Data Primer diolah dan bersumber pada lampiran hal 17 

 

Kecenderungan nilai siswa pada kelas XI secara rata-rata berada pada kategori 

sedang dengan porsentase di atas 50%. Namun  pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris memiliki angka 0% pada kategori yang tinggi dan mata pelajaran Muatan 

Lokal memiliki angka 0% pada kategori yang rendah. Pada mata pelajaran Qur`an 

Hadist dan Bahasa Inggris terdapat siswa yang memiliki nilai rendah di atas 20%, 

yaitu 25% (8 siswa) pada mata pelajaran Qur`an Hadist dan 22 % (7 siswa) pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris. 

 

Table10. Kecenderungan Nilai Semester Genap Kelas XI Unggulan tahun 

2009/2010 

NO KECENDERUNGAN NILAI MATA PELAJARAN (PORSENTASE) 

    QH BI MTK ML 

1 TINGGI (M + 1SD ke atas) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,12%) 0 (0%) 

2 SEDANG (M-1SD s/d M+1SD) 32 (100%) 32 (100%) 31 (96,88%) 32 (100%) 

3 RENDAH (M-1SD ke bawah) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

  JUMLAH 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Data Primer diolah dan bersumber pada lampiran hal 18 

 

Pada semester genap, nilai siswa secara rata-rata tidak terlihat bervariasi, karena 

semua nilai siswa pada tiga mata pelajaran (Qur`an Hadist, Bahasa Inggris dan 

Muatan Local) berada pada kategori sedang (100%). Hanya pada mata pelajaran 

Matematika terdapat 1 siswa (3,12%) yang memiliki nilai yang dikategorikan 

tinggi. 

 

Table 11. Perbandingan Nilai Rata-Rata Semester Ganjil dan Genap Kelas X 

Unggulan tahun 2009/2010 

NO NAMA SISWA NILAI RATA-RATA KET 

    GANJIL GENAP   

1 ADE 74,6 75,65 NAIK 

2 AHMAD 77,8 77,15 NAIK 

3 RIZKI 81,95 81,85 TURUN 

4 DWI 73,4 75,75 NAIK 

5 DESRTIASKA 73,8 75 NAIK 

6 FARAZ 78,3 77,85 TURUN 

7 HAERONI 76,6 74,05 TURUN 

8 HAERUL 79,1 80 NAIK 

9 HUADANI 76,7 79,75 NAIK 

10 IQBAL 79,3 80,85 NAIK 



11 IZZAL 79,2 80,45 NAIK 

12 LINA 81,2 79,1 TURUN 

13 LIZA 75,4 76,45 NAIK 

14 MUHAMMAD 78,4 77,95 TURUN 

15 SABRI 80,7 80,5 TURUN 

16 ZAFTANI 79,1 77,8 TURUN 

17 NAJWA 81,7 80,55 TURUN 

18 NOVIA 79,5 78,75 TURUN 

19 RANDI 76,6 77,5 NAIK 

20 RAODATUL 75,6 74,95 TURUN 

21 SARI 78,7 79,7 NAIK 

22 SADARWATI 76,5 77,65 NAIK 

23 SAFWATI 81,0 78,4 TURUN 

24 SARA 79,3 81,25 NAIK 

25 SEPTANI 77,2 77,5 NAIK 

26 NUFUS 81,5 84,2 NAIK 

27 ULFIA 82,4 82,75 NAIK 

28 SALAMAH 81,5 82 NAIK 

29 UMRATUL 77,8 79,9 NAIK 

30 UYUN 81,8 83,15 NAIK 

31 ZANNUL 79,8 78,6 TURUN 

32 ZULKARNAIN 78,6 80,55 NAIK 

      Sumber : Data Primer 

 

 Dari table diatas terlihat perbandingan prestasi belajar siswa kelas X 

unggulan pada semester ganjil dan genap. Jika dibandingkan, maka jumlah siswa 

yang mengalami peningkatan prestasi adalah sebanyak 19 orang (59,37%), dan 13 

orang (40,63%) mengalami penurunan prestasi dibandingkan prestasinya pada 

semester ganjil sebelumnya. 

Table 12. Perbandingan Nilai Rata-Rata Semester Ganjil dan Genap Kelas XI 

Unggulan tahun 2009/2010 

NO NAMA NILAI RATA-RATA KET 

    GANJIL GENAP   

1 FITRI 79,63 79,06 TURUN 

2 ATIKAH 78,81 80,06 NAIK 

3 AULIA 78,06 78,75 NAIK 

4 AYU 77,56 77,75 NAIK 

5 DEVI 80,62 81,13 NAIK 

6 DIAH 76,94 79,31 NAIK 

7 DIAN 76,75 79,31 NAIK 

8 DIAUL 82,13 82,19 NAIK 

9 EKA 80,44 83,06 NAIK 

10 HASANAH 80,25 82,44 NAIK 

11 HADIJAH 77,56 80,00 NAIK 

12 HARDIYANTO 78,38 83,19 NAIK 



13 IMAN 76,63 77,44 NAIK 

14 INTAN 79,50 81,63 NAIK 

15 IRMA 77,25 80,00 NAIK 

16 NISA 79,69 81,31 NAIK 

17 KIPLIANI 74,00 77,50 NAIK 

18 HIDAYAH 76,56 79,00 NAIK 

19 LAELI 76,19 78,44 NAIK 

20 LALU 77,94 0 KELUAR 

21 ZUHRI 77,31 77,38 NAIK 

22 INNAH 82,25 84,50 NAIK 

23 NIA 78,38 80,88 NAIK 

24 NOVA 78,13 81,38 NAIK 

25 NOVI 80,69 80,63 TURUN 

26 NURUL 79,19 81,25 NAIK 

27 LASMINI 79,38 81,75 NAIK 

28 RIKA 80,81 82,56 NAIK 

29 SAYID 82,06 84,38 NAIK 

30 SITI 76,89 79,00 NAIK 

31 WAESAL 78,69 81,88 NAIK 

32 WAHYU 80,94 82,31 NAIK 

     Sumber : Data Primer 

 

Dari table terlihat terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang cukup 

signifikan, yaitu sebanyak 29 orang (90,63%), dan hanya 2 orang (6,25%) yang 

mengalami penurunan prestasi dibandingkan semester sebelumnya. Pada semester 

genap terdapat satu siswa yang pindah atau keluar. 

Table 13. Perbandingan Nilai Rata-Rata Semester Ganjil Kelas X dan XI 

unggulan dan Non Unggulan tahun 2009/2010 

NO KELAS MEAN (RATA-RATA) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

X Unggulan 

 

X Non Unggulan 

 

XI Unggulan 

 

XI Non Unggulan 

78,5953 

 

70,3189 

 

78,7378 

 

61,9923 

 

      Sumber : Data Primer  

 

 Jika dibandingkan prestasi belajar siswa antara kelas Unggulan dan Non 

Unggulan terlihat perbedaan. Prestasi siswa dalam hal ini dilihat dengan  

menggunakan indikator nilai rata-rata siswa pada semester ganjil antara kelas-

kelas tersebut. Nilai rata-rata pada kelas X Unggulan adalah sebesar 78,5953 



sedangkan pada kelas yang sama tapi Non Unggulan (IPS) adalah sebesar 

70,3139. Pada kelas XI Unggulan nilai rata-rata siswa adalah sebesar 78,7378, 

sedangkan pada kelas XI Non Unggulan nilai rata-ratanya adalah sebesar 61,9923.   

Deskripsi data di atas memberikan gambaran tentang hasil belajar yang dicapai 

oleh kelas X dan XI Unggulan dengan regular dalam beberapa mata pelajaran. 

Dari data tersebut terlihat bahwa hasil belajar yang dicapai oleh kelas unggulan 

dengan kelas regular memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Padahal jika 

dilihat dari kurikulum yang diberikan di madrasah ini, pada dasarnya struktur 

kurikulum untuk kelas unggul tidak terlalu jauh berbeda dengan kelas regular, 

yaitu struktur kurikulum yang ditetapkan oleh DEPAG dan DIKNAS. 

Perbedaannya terletak pada perlakuan yang berkaitan dengan pengembangan 

materi dan pemberian tugas yang lebih banyak dan berat. Ini wajar, mengingat 

dari mereka juga dituntut memiliki keunggulan dari kelas reguler, baik kuantitatif 

(keunggulan komparatif) maupun kualitatif (keunggulan kompetitif). 

Dalam berprestasi,  Siswa-siswi MAN 2 selalu mampu bersaing dengan sekolah 

lain yang sederajat dalam berbagai Olimpiade dan perlombaan lainnya, ini 

dibuktikan dengan deretan piala dan tropi yang terpajang di ruang wakamad dan 

TU yang sangat banyak. Di antara lomba-lomba yang biasa diikuti oleh siswa-

siswi yang berbakat di madrasah ini adalah olimpiade Matematika, olimpiade 

Fisika, olimpiade Kimia, KIR, Pidato bahasa asing, mengarang dan olahraga.36 

Permasalahan yang mengganjal berkaitan dengan siswa-siswi di sini adalah tidak 

terlalu seimbangnya kualitas akademik serta prestasi yang diraih oleh siswa-siswi. 

Padahal madrasah sangat menginginkan walaupun tidak semua siswa-siswi 
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menonjol dalam prestasi belajarnya,  paling tidak sebagian besar dari mereka 

memiliki prestasi yang tidak terlalu jauh selisihnya. 

Nampaknya yang perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya di MAN 2 Mataram 

adalah staf TU yang rata-rata belum berijazah sarjana. Meskipun bukan tuntutan 

utama bagi mereka, tetapi jenjang pendidikan sedikit banyak akan membantu 

memperluas cakrawala pemikiran yang dapat juga meningkatkan kinerja. 

Kebutuhan mendesak lain, yang perlu segera dimiliki oleh madrasah ini adalah 

pustakawan atau guru pustakawan, petugas BK yang professional, laboran kimia 

dan fisika, serta petugas medis tetap untuk UKS. Karena tanpa bantuan mereka ini 

maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik. 

 Sarana Pendidikan 

Sarana atau fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh MAN 2 Unggulan Mataram 

tergolong cukup lengkap, seperti adanya ruang tempat belajar yang nyaman, alat-

alat belajar, media yang digunakan guru, dan buku sumber belajar, sehingga 

madrasah ini mendapatkan nilai akreditasi tertinggi dari semua sekolah yang ada 

di NTB yaitu 98.18. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa 

sarana pendidikan yang dimiliki antara lain adalah laboratorium bahasa, 

laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium 

komputer, ruang multimedia, perpustakaan sekolah, ruang kelas dengan kipas 

angin, media pembelajaran (LCD, OHP, TV) yang dapat digunakan secara bergilir 

oleh guru, free hotspot, internet, dan ruang unit kegiatan ekstrakurikuler bagi 

siswa (UKS, Pramuka, PMR, Seni, Paskib) yang semuanya berada dalam kondisi 

baik.  



Sarana prasarana pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan 

asrama madrasah, yang dapat ditempati oleh siswa-siswi. MAN 2 Mataram 

memiliki 21 lokal asrama. Akan tetapi asrama madrasah ini tidak ditempati secara 

tetap, melainkan secara incidental saja seperti pada waktu Bulan Ramadhan, yang 

digunakan sebagai tempat MABIT. Selebihnya asrama dibiarkan dalam keadaan 

kosong. 

Kekurangan yang berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan adalah belum 

adanya laboratorium matematika. Selain itu madrasah juga belum terlalu mampu 

untuk membiayai kebutuhan para guru dan siswa-siswi sesuai dengan tuntutan 

materi, strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan dan tugas yang 

diberikan kepada siswa-siswi. Mengatasi kondisi ini seringkali guru menggunakan 

dananya sendiri atau siswa-siswi melakukan kreativitas sendiri. 

 Kondisi lain juga terkait dengan sarana-prasarana ini adalah desain kelas 

terutama kelas unggulan masih desain tradisional, yang hanya cocok untuk 

pendekatan klasikal dan metode pembelajaran seperti ceramah, Tanya-jawab dan 

sebagainya. Padahal system pembelajaran yang modern dengan pendekatan active 

learning yang berorientasi student-centered misalnya membutuhkan desain 

moving class, kelas yang mempermudah aktivitas dan mobilitas kelas. Pajangan 

kelas juga tidak banyak terlihat, sehingga setiap pengunjung kelas tidak akan 

langsung mengetahui bagaimana kreativitas kelas yang bersangkutan dalam mata 

pelajaran tertentu. Kelemahan lainnya yaitu berkaitan dengan media pembelajaran 

(yang bersifat audio  dan yang bersifat visual) yang tidak diletakkan secara 



permanent dalam setiap kelas (terutama unggulan). Perpustakaan kelas atau pojok 

baca di kelas juga tidak nampak. 

 System pembelajaran 

Secara umum pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses 

belajar mengajar  adalah pendekatan active-learning dengan model contextual 

learning yang berorientasi student-centered dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Untuk itulah maka Strategi dan Metode pembelajaran yang diterapkan di kelas-

kelas cukup bervariasi sesuai dengan sifat materi pada matapelajaran yang 

bersangkutan, seperti individual, kelompok dan klasikal. Menurut informasi dari 

beberapa siswa terutama yang dari kelas regular, tidak semua guru mengajar 

dengan strategi dan metode yang variatif. Hanya satu dua guru saja yang sering 

menggunakan system diskusi kelompok, seperti guru bahasa(Indonesia, Inggris 

dan Arab). Guru yang hanya dan selalu menggunakan system klasikal serta 

metode ceramah adalah guru-guru mata pelajaran PAI, seperti Fiqh, dan Aqidah-

akhlak. Hanya beberapa guru saja yang menggunakan system individual.37  

Berkaitan dengan system pembelajaran ini, seperti yang disampaikan oleh guru 

mata pelajaran Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, dan yang diamati pada kelas IPS 

pada waktu pelajaran sosiologi, maka dapat diungkapkan bahwa guru dapat 

menjalankan perannya sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator kelas dengan 

cukup baik. Dengan metode game on line, group work, peer group misalnya, 

siswa-siswi terlihat antusias melibatkan dirinya menonton tayangan, 
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mendengarkan, bertanya, berkomentar atau menyelesaikan permasalahan yang 

muncul berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. 

Hanya saja, berkaitan dengan system pembelajaran dan sekaligus yang belum 

diterapkan di MAN 2 Unggulan Mataram, adalah kemampuan untuk 

menggunakan bilingual  dalam proses belajar mengajar, kecuali dalam pelajaran 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, itupun masih setengahnya menggunakan bahasa 

Indonesia. Padahal, selain penerapan dan penguasaan IT pembelajaran harus juga 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris/Arab. Tetapi karena keterbatasan 

kemampuan guru dan siswa-siswi, bahasa asing yang dikuasai siswa-siswi hanya 

terdengar digunakan pada waktu kegiatan fullday school dan IMTAQ di hari 

Jum’at, itupun hanya dilakukan oleh satu dua orang siswa-siswi saja. Bahasa yang 

biasa digunakan adalah bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jerman, dan Jepang. 

System evaluasi hasil belajar yang diterapkan MAN 2 adalah autentik assessment, 

yaitu menilai prestasi siswa-siswi bukan hanya dari satu aspek saja, melainkan 

pada ketiga aspek yaitu kognitif, affektif dan psikomotor. Akan tetapi, seperti 

dikatakan oleh wakamad kurikulum, ranah kognitif masih tetap menjadi 

barometer utama ysng dikembangkan di madrasah ini, afektif dan psikomotor 

hanya sebagai pendukung saja. Jenis-jenis evaluasi yang biasa dilakukan adalah 

ulangan harian, ulangan setiap selesai satu pokok bahasan, ujian tengah semester, 

ujian akhir semester. Selain itu penilaian juga dilakukan pada tugas-tugas yang 

diberikan secara berkala oleh guru. 

Jika mencermati Leger Nilai dari beberapa kelas, diketahui memang MAN 2 

Unggulan Mataram menerapkan system penilaian terpilah, yaitu penilaian untuk 



sikap, konsep, dan praktek. Tetapi ditemukan juga kenyataan bahwa kelas 

unggulan memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan kelas regular, seperti 

dalam pencatatannya yang sangat rapi dan detail, dan yang paling menonjol tentu 

saja hasil belajar siswa-sisiwi-nya. 

 

 Kurikulum yang dikembangkan 

Kurikulum yang dikembangkan oleh MAN 2 Mataram adalah KTSP yang 

dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

Untuk itu silabus disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari Mapenda, kepala 

madrasah, pengawas dan guru mata pelajaran serumpun. Setiap awal tahun selalu 

diadakan rapat untuk mengevaluasi silabus yang sudah disusun. Biasanya silabus 

yang disusun oleh Tim tersebut hanya 70 % saja yang dikuti oleh guru, selebihnya 

guru menyesuaikan dengan tuntutan kondisi dan melakukan kreasi sendiri dalam 

menerapkannya menjadi RPP. 

Secara umum struktur kurikulum yang diterapkan pada semua kelas sebenarnya  

sama, yaitu sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Depag dan 

Diknas. Hanya saja pada kelas unggulan ada penambahan keunggulan kuantitatif  

maupun keunggulan komparatif. Seperti disampaikan wakamad kurikulum, bahwa 

kelas unggulan di MAN 2 lebih memprioritaskan aspek bahasa dan sains. Untuk 

itu ada modifikasi guru dan jam pelajaran. Kalau pada kelas Unggulan, jumlah 

jam pelajaran yang semula hanya dua jam, kemudian ditambah menjadi empat 

jam. Karena untuk mendalami matapelajaran sains dan bahasa, maka waktu yang 

dibutuhkan otomatis menajdi lebih banyak. Menjawab masalah ini, maka MAN 2 



menyiasatinya dengan cara mengambil waktu dari pelajaran lain yang kontennya 

bisa diciutkan, seperti PKn, Fiqh, aqidah-akhlak dan sebagainya setelah disepakati 

oleh para guru yang bersangkutan. 

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang diuraikan di atas, di MAN 2 juga 

dikembangkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa-

siswi dalam membentuk dan mengembangkan kepribadiannya. Diantara kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini yaitu pramuka, PMR, seni musik, KIR, 

Ubudiyah dan paskib. Hari kamis sampai sabtu madrasah memberikan 

kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

minat dan bakat mereka. Tetapi kegiatan tersebut hanya boleh dilaksanakan paling 

terlambat sampai pukul 18.00 wita. 

Menurut salah seorang Pembina kegiatan ekstrakurikuler madrasah ini,38 tidak 

semua siswa-siswi tertarik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

ditawarkan oleh madrasah. Hanya sekitar empat puluh porsen saja yang mengikuti 

dan itu didominasi oleh anak-anak perempuan. Ini wajar saja, mungkin karena 

disebabkan oleh jumlah siswi lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah 

siswa. 

Informasi dari Pembina kegiatan ekstrakurikuler tersebut, bisa menjelaskan bahwa 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan dan dikembangkan oleh MAN 

2 Mataram belum terlalu menarik minat seluruh siswa-siswi. Pada sisi lain juga 

merupakan suatu kondisi ironis, mengingat salah satu program unggulan yang 

merupakan criteria madrasah unggulan adalah kegiatan ekstrakurikuler. 
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Di samping yang sudah disebutkan di atas, MAN 2 Mataram juga melakukan 

pembinaan siswa-siswi pada malam-malam Bulan Ramadhan. Kegiatan yang 

dinamakan MABIT (malam bina iman dan takwa) ini dilaksanakan dengan cara 

menginapkan siswa-siswi dari beberapa kelas di asrama madrasah. Agenda yang 

harus diikuti oleh siswa-siswi adalah, buka puasa bersama, shalat Magrib sampai 

shalat Tarawih, ceramah, dan tadarusan. Kegiatan ini merupakan ritinitas tahunan 

dari madrasah ini. Tetapi satu tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan, karena 

adanya beberapa siswi yang mengalami kesurupan.39 

System boarding (asrama) ini juga sebenarnya salah satu cirri khas dari madrasah 

unggulan jika keadaannya memungkinkan. Dalam kasus MAN 2 Mataram yang 

telah memiliki asrama, tetapi tidak dapat memanfaatkan asrama selain untuk 

MABIT, ini menurut informasi dari Mapenda Provinsi NTB, karena dana 

operasional untuk itu sangat tidak memungkinkan.40 

 Program full day school 

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pimpinan MAN 2 Unggulan Mataram 

untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di madrasah ini, yaitu dengan 

menerapkan program full day school. Yaitu memperpanjang jam sekolah yang 

dilaksanakan pukul 14.00 sampai pukul 16.00 pada hari Senin, Selasa dan Rabu. 

Sedangkan hari Kamis sampai Sabtu kegiatan pembelajaran  dibubarkan seperti 

umumnya sekolah lain.  

Kegiatan yang dilakukan waktu full day school berbeda pada setiap tingkatan 

kelas.  Bagi kelas X ditekankan pada pengembangan bahasa dengan melakukan 
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English dan Arabic Conversation, kelas XI ditekankan pada pendalaman materi 

sesuai jurusan masing-masing dan kelas XII ditekankan pendalaman materi 

jurusan dan membahas soal UN.  

Permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan program fullday school terutama 

berkaitan dengan kelas Bahasa Arab. Seperti dikatakan oleh guru Bahasa Arab, 

karena beragamnya latar belakang dan kemampuan siswa-siswi dalam berbahasa 

Arab, maka cara yang dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan kelas menjadi 

kelas Isti’dad dan kelas Takmil. Kelas yang pertama adalah untuk menempatkan 

mereka yang baru belajar dan tidak terlalu bagus Bahasa Arabnya, yaitu yang 

berasal dari SMP dan biasanya MTs (swasta). Sedangkan kelas yang kedua adalah 

untuk menempatkan mereka yang sudah paham dan biasa menggunakan Bahasa 

Arab dalam berkomunikasi, yaitu yang berasal dari MTs (negeri) dan Pondok 

Pesantren.41 

Informasi dari beberapa siswa dan siswi, mereka sebenarnya terlalu lelah dengan 

program full day terutama pada waktu kelas X.  sebab terlalu banyak mata 

pelajaran yang harus diambil, sehingga kegiatan belajar sudah tidak terlalu efektif 

lagi. pernah ada keinginan untuk mendemo kebijakan tersebut, namun urung 

dilakukan, karena ternyata lama-kelamaan program tersebut malah 

menyenangkan. Lagipula setelah berada di kelas XI matapelajaran tidak terlalu 

banyak lagi. Ketika dikonfirmasi pada wakamad kurikulum, dikatakan bahwa itu 

adalah program yang harus diikuti oleh semua, bagi yang tidak mampu akan 

terjadi seleksi alam dengan sendirinya. 
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Factor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh kepala madrasah 

berkaitan dengan program fullday school ini yaitu perlu adanya penyegaran dalam 

hal pengajar/guru. Untuk menghindari kejenuhan pada pihak pendidik dan peserta 

didik, barangkali dapat diambil pengajar dari lembaga lain yang tidak kalah 

kualitasnya dengan guru-guru yang dimiliki sendiri oleh MAN 2. Di sini-lah 

perlunya kerjasama dengan pihak lain. 

 Monitoring dan evaluasi (Monev) 

Monitoring dan evaluasi adalah melakukan control dan tinjauan terhadap suatu 

program yang telah dicanangkan. Pada saat meninjau dilakukan penilaian apakah 

program yang dilaksanakan tersebut sudah berjalan dengan semestinya 

berdasarkan aturan yang sudah ada. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan input 

bagi perbaikan program tersebut. Dengan kata lain, unit ini bertugas untuk 

memonitor dan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara proses kegiatan dengan 

rencana yang telah dibuat, dan seberapa tinggi pencapaian dari proses tersebut 

berdasarkan standar, criteria, atau tolok ukur yang telah ditetapkan. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan di MAN 2 Mataram. Tugas ini 

tentu saja dilaksanakan oleh kepala madrasah, pengawas pendidikan, dan pihak 

Mapenda sebagai supervisor di madrasah tersebut. Monitotoring dan evaluasi 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh kepala madrasah 

hamper setiap hari, yaitu dengan selalu mengontrol guru dan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Monitoring dan evaluasi oleh supervisor pendidikan dilakukan 

setiap bulan. Sedangkan pihak Mapenda melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi dalam jangka waktu satu semester dan satu tahun. 



Berdasarkan hasil monitoring maka setiap bulan selalu diadakan rapat oleh dewan 

guru untuk membahas temuan-temuan  atau kejadian yang berlangsung dalam 

kegiatan pendidikan selama sebulan berjalan. 

Kepala madrasah yang menjalankan kegiatan monitoring secara berkala dan 

kontinyu tentu saja akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja di lembaga 

yang dipimpinnya. Demikian juga yang terjadi di MAN 2 Mataram. Seperti 

dituturkan oleh kepala madrasah, bahwa pada awal diangkat sebagai kepala MAN 

Unggulan, warga madrasah ini sedang berada dalam kondisi kinerja yang kurang 

bagus, seperti guru yang malas dan tidak disiplin, kegiatan belajar mengajar yang 

semrawut, siswa-siswi kurang berprestasi. Berhadapan dengan keadaan yang 

seperti itu, kemudian sang kepala melakukan ‘shock-teraphy’, yaitu dengan 

menegakkan peraturan dan tata tertib dengan tegas serta memulai segala sesuatu 

dari dirinya sendiri. Apa yang diikhtiarkannya ini tidak sia-sia. Karena dalam 

beberapa bulan kemudian kondisi madrasah sudah kembali normal sampai dengan 

saat sekarang. Seluruh warga madrasah sudah memiliki kesadaran sendiri untuk 

memberikan yang terbaik bagi lembaganya. 

 Anggaran Pendidikan 

Dana pendidikan yang dikelola oleh madrasah ini diperoleh dari dua sumber, yaitu 

APBN/DIPA dan uang Komite siswa-siswi. Menurut Bendahara pengeluaran 

MAN 2, bahwa sebelum diajukan, terlebih dahulu disusun Remcana Kerja 

Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang melibatkan Kepala 

Madrasah, Kepala Tata Usaha dan Wakil Kepala Madrasah. Kemudian 

pengelolaan dana DIPA yang sudah disetujui tersebut harus berdasarkan 



koordinasi antara kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha dan Bendahara 

Pengeluaran.42  

 Dana yang bersumber dari DIPA dengan dana yang bersumber dari 

Komite diperuntukkan pada pos yang berbeda. Kalau dana DIPA adalah untuk 

membayar gaji guru dan pegawai serta untuk pemeliharaan. Maka dana dari 

Komite digunakan untuk hal-hal yang tidak tercover oleh dana DIPA, seperti 

untuk transport guru dan karyawan, tunjangan guru, kelebihan jam mengajar guru, 

Honor pegawai tidak tetap dan untuk biaya pemeliharaan.43 

 Anggaran Komite yang sudah digunakan tersebut akan dievaluasi dan 

dilaporkan kepada Komite madrasah setiap bulan. Demikian juga dengan dana 

DIPA yang dipertanggungjawabkan kepada Dirjen Anggaran dalam jangka waktu 

bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 

 

 

 

C. Peluang dan Tantangan MAN-2 Mataram dalam Menerapkan Konsep 

Madrasah Unggulan. 

Permasalahan kedua adalah tentang peluang dan tantangan yang dimiliki oleh 

MAN 2 Mataram. Berkaitan dengan ini wakamad kesiswaan dan humas 

mengatakan bahwa peluang yang dimiliki oleh MAN 2 ini cukup bagus jika 

dibandingkan dengan madrasah lain. Secara politis pemerintah telah menetapkan 

MAN 2 Mataram sebagai madrasah unggulan. Ini merupakan peluang besar untuk 
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menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat secara luas, bahwa madrasah 

juga mampu melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermutu serta melahirkan 

output berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

Secara social keagamaan, masyarakat NTB pada umumnya dan masyarakat 

Lombok khususnya adalah penganut agama Islam yang taat, sehingga untuk 

urusan keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anaknya masih dipercayakan 

kepada lembaga-lembaga pendidikan agama. Dengan demikian posisi MAN 2 

Mataram ini sangat strategis secara social, ini dapat dibuktikan dengan semakin 

meningkatnya peminat yang mendaftar setiap tahunnya. Untuk itulah maka 

langkah yang diambil  untuk menyikapi keadaan tersebut adalah dengan terus-

menerus meningkatkan kinerja serta mutu pelayanan. 

Peluang lain yang dapat diandalkan adalah SDM yang dimiliki oleh madrasah ini 

tidak kalah jika dibandingkan dengan sekolah lain. Bahkan warga MAN 2 patut 

berbangga diri, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh siswa-

siswi (berkaitan dengan latar social, ekonomi, budaya), mereka masih mampu 

mengukir prestasi gemilang di tingkat local maupun nasional, yang dibuktikan 

dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh pada setiap lomba yang diikuti. 

Hanya saja prestasi akademik tersebut belum terlalu merata antar seluruh siswa-

siswi. 

Selain yang disebutkan di atas, madrasah ini juga sudah membangun networking 

dengan lembaga lain. Dalam hal ini MAN 2 telah melakukan kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi seperti Universitas Mataram untuk membina siswa-siswi yang 



berprestasi. Dengan adanya kerjasama seperti ini maka pihak-pihak yang terlibat 

di dalamnya akan sama-sama memperoleh keuntungan.  

Sedangkan tantangan yang dimiliki adalah dengan menyandang predikat 

madrasah unggulan, maka itu merupakan tugas yang maha berat. Karena 

merupakan suatu yang memalukan kalau MAN 2 tidak dapat menunjukkan kinerja 

yang lebih jika dibandingkan dengan madrasah lainnya. Selain itu factor lain yang 

lebih penting juga adalah kondisi ekonomi sebagian besar siswa-siswi yang 

berada pada taraf menengah ke bawah. Ini akan berpengaruh pada 

ketidakmampuan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan belajar dengan 

maksimal. Sementra kegiatan belajar mengajar pada madrash unggulan biasanya 

banyak membutuhkan dana guna mendukung tugas-tugas yang diberikan guru. 

Tantangan berat juga dirasakan oleh madrasah adalah bagaimana meluruskan imej 

masyarakat bahwa madrasah juga sama bahkan memiliki kelebihan jika dibanding 

dengan sekolah umum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

P E M B A H A S A N 

A. IMPLEMENTASI KONSEP MADRASAH UNGGULAN DI MAN 2 

MATARAM 



Berdasarkan paparan data pada bab III maka ditemukan beberapa kenyataan 

berkaitan dengan implementasi konsep madrasah unggulan di MAN 2 Mataram. 

Penyelenggaraan  konsep madrasah unggulan di MAN 2 mataram, sebenarnya 

tidaklah memiliki atau berdasarkan pedoman baku untuk madrasah unggulan, 

tetapi masih menggunakan pedoman yang digunakan oleh madrasah model. 

Pelabelan sebagai madrasah unggulan ini, seperti yang diuraikan sebelumnya, 

karena keunggulan atau perbedaannya dengan madrasah lain pada beberapa 

factor, yaitu criteria sumber daya manusia yang dimiliki, sarana-prasarana 

pendukung pendidikan yang ada, kurikulum yang dikembangkan, system 

pembelajaran yang diterapkan, program fullday school yang diterapkan serta 

system monitoring evaluasi yang berkala. Akan tetapi rumusan yang dibuat oleh 

Tim Pengkaji  kelayakan madrasah unggulan di wilayah NTB, jauh lebih 

sederhana lagi jika dibandingkan dengan aspek yang disebutkan di atas, yaitu 

mutu (input, proses dan output), kebersihan madrasah, kegiatan ekstrakurikuler 

serta keunggulan pada bidang sain. Apa yang ditemukan di lapangan berkaitan 

dengan factor yang disebutkan di atas akan dibahas secara mendalam pada 

paparan selanjutnya. 

Criteria Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan kunci 

keberhasilan dari penyelenggaraan program pendidikan. Karena yang berperan 

penting dalam perencanaan program, pelaksanaan program, sampai evaluasi 

program adalah komponen manusia. Dapat diprediksi, jika suatu lembaga 

pendidikan tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, maka lembaga tersebut 

tidak dapat berproses dan memperoleh outcome dan output yang berkualitas. 



Sumber Daya Manusia yang selayaknya dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan 

adalah tenaga-tenaga yang dapat mendukung keberlangsungan lembaga tersebut, 

sehingga dapat tetap eksis dan disebut sebagai mesin pendidikan, yang dapat 

mengolah input berupa calon peserta didik yang akan diproses di lembaga itu. 

Paling tidak, Sumber Daya manusia yang terlibat dalam suatu lembaga pendidikan 

dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan peran masing-masing, yaitu 

SDM yang dikelola dalam hal ini yaitu peserta didik, dan SDM yang mengelola 

dalam hal ini yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

Criteria siswa-siswi seperti yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram cukup variatif 

dan heterogen jika dilihat dari kondisi internal dan eksternal mereka. Kondisi 

internal ini maksudnya adalah kondisi tipikal seperti karakteristik intelektual, 

minat, bakat, dan motivasi siswa-siswi. Sedangkan kondisi eksternal maksudnya 

adalah suasana yang melingkungi tetapi cukup berdampak terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan siswa-siswi, seperti latar ssosial, budaya, ekonomi, dan 

keluarga masing-maasing.  

Heterogenitas adalah suatu keniscayaan bagi konteks Indonesia yang menganut 

paham demokrasi. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah, kreativitas 

dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang masih potensial menjadi 

sebuah kekuatan yang produktif, yang dilakukan secara efektif.  

Demikan juga dengan MAN 2 Mataram, apakah program-program yang 

ditawarkan dapat melayani tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam 

yang diwakili oleh siswa-siswi yang dimilikinya.  



Dalam rangka menjamin mutu input, MAN 2 Mataram mencoba melakukan 

penyaringan terhadap calon siswa-siswinya  secara ketat melalui tes tertulis, 

wawamcara dan tes membaca alquran. Apa yang dilakukan oleh MAN 2 Mataram 

ini  sebenarnya langkah yang sudah biasa dilakukan oleh lembaga pendidikan lain. 

Selain itu, diadakan juga tes khusus untuk mempersiapkan kelas unggulan. 

Dengan adanya proses seleksi seperti ini maka dapat diketahui kehandalan sumber 

daya yang dimiliki, yang kemudian akan mempermudah bagi persiapan program 

yang akan diberikan. Dan memang, upaya yang telah dilakukan ini cukup 

membawa hasil yang positif, antara lain dengan kemampuan siswa-siswinya untuk 

berkompetisi dengan sekolah lain yang sederajat, baik untuk tingkat local maupun 

nasional, walaupun belum mencapai taraf the best.  

Ini merupakan salah satu indicator bahwa keberhasilan telah dicapai. Meskipun di 

sana-sini masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Contoh, meskipun 

siswa-siswinya mampu bersaing dengan siswa-siswi sekolah lain, tetapi prestasi 

yang berkaitan dengan bidang sains masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat 

sains merupakan program yang diunggulkan di  MAN 2. Kasus lain yang ada di 

sini adalah tidak meratanya kemampuan siswa-siswi dalam berkompetisi, 

terutama mereka yang berada di kelas-kelas reguler. Berdasarkan hasil belajar dan 

juga prestasi-prestasi lain yang diperoleh dapat dikatakan bahwa masih banyak 

siswa-siswi yang perlu “dikelola” dengan baik, agar mereka memiliki daya saing 



tinggi. Karena untuk dapat eksis dalam percaturan global sekarang, dituntut 

modalitas pengetahuan dan ketrampilan.44 

Modal pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki tidak terlalu bermakna jika 

tidak diikuti dengan adanya sikap kedisiplinan, terutama disiplin diri (self-

disciplin). guru harus membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya, 

meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin. 

Sumber daya pengelola dapat dibedakan menjadi pimpinan, guru dan tenaga 

administrasi. Kepala madrasah merupakan sosok yang akan menentukan arah 

perjalanan dan eksistensi madrasah yang dipimpinnya. Sebagai pemegang kendali 

utama, maka kepala madrasah menduduki peran sebagai manajer sekaligus 

sebagai supervisor. Menjadi pimpinan sebuah lembaga merupakan tugas yang 

cukup berat, karena selain berurusan de 

ngan manajmen benda-benda mati, hal yang paling penting adalah bagaimana 

mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, supaya dapat menghasilkan 

sesuatu yang maksimal. Dengan demikian, menjadi kepala madrasah tidaklah 

sama dengan menjadi pimpinan dari lembaga lain. Sebagai lembaga pendidikan, 

tugas utama para pengelolanya adalah bagaimana bisa menjalankan mesin yang 

‘mengolah manusia’ sebagai bahan bakunya, menjadi suatu produk yang 

berkualitas. 

Mengingat begitu kompleksnya tugas yang harus dijalankan oleh kepala madrasah  

maka ada beberapa criteria dan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu apa yang 
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disebut dengan kompetensi kepala madrasah/kepala sekolah. Seorang kepala 

madrasah, secara umum harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

performance dan etika kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

kepala madrasah, yang kemudian diuraikan dalam kompetensi personal, 

kompetensi social, kompetensi professional, wawasan kependidikan dan 

manajemen.45 Dengan kata lain, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan 

kepala madrasah yang demokratis professional melalui pengangkatan yang 

professional pula. 

Dengan demikian, kemandirian dan profesionalisme kepala madrasah merupakan 

salah satu factor yang mendorong madrasah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran madrasah melalui program-program yang dilaksanakan secara 

terencana dan bertahap, sehingga mampu mengambil keputusan dan prakarsa 

untuk meningkatkan mutu madrasah. Kemandirian ini diperlukan terutama untuk 

memobilisasi sumber daya madrasah dalam kaitannya dengan perencanaan dan 

evaluasi program madrasah, pengembangan silabus, pembelajaran, pengelolaan 

ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa-siswi, 

hubungan dengan masyarakat dan penciptaan iklim madrasah yang kondusif. 

Dengan demikian, kepala madrasah yang mandiri, demokratis, dan professional 

harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat 

macam nilai, yaitu pembinaan mental, moral, fisik, dan artistic.46  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kepala madrasah adalah figure 

yang diharapkan memiliki kepribadian ‘sempurna’, memiliki kemampuan dan 

ketrampilan untuk membangun interaksi social, memiliki basis pengetahuan yang 

berkaitan dengan profesinya, serta memiliki ketrampilan untuk memimpin. 

Setelah memiliki semua yang disebutkan di atas, maka sudah pasti kepala 

madrasah akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. 

Membandingkan uraian di atas dengan realita, maka Kepala MAN 2 Mataram 

sejauh ini dapat dinilai cukup mampu untuk menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai manajer sekaligus sebagai supervisor pada lembaga 

yang dipimpinnya, meskipun secara manusiawi ada beberapa hal yang masih perlu 

ditingkatkan lagi, yaitu sikap dinamis dan cepat tanggap dalam menghadapi suatu 

program atau isu-isu pendidikan terbaru. Terlepas dari kekuarangan dan kelebihan 

yang dimiliki oleh kepala madrasah, madrasah ini tetaplah dapat menunjukkan 

dirinya sebagai yang ‘the best’ dari yang lainnya, terbukti dengan adanya 

keputusan KANWIL DEPAG NTB untuk menempatkan madrasah aliyah ini 

sebagai madrasah unggulan, yang saat ini baru satu-satunya di wilayah ini. Tugas 

berat ini tidak mungkin diembankan kepada MAN 2  kalau lembaga ini dianggap 

tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan memang selama dipimpin oleh kepala 

madrasah periode sekarang, MAN 2 bisa mencapai cukup banyak prestasi. 

Relevansinya dengan kegiatan pembelajaran, maka sosok yang paling menentukan 

tentu saja adalah pendidik. Sama halnya dengan kepala madrasah, guru juga 

dituntut harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi-



kompetensi tertentu, yaitu, kompetensi kepribadian, kompetensi social, 

kompetensi paedagogik, dan kompetensi professional.47 

Kompetensi kepribadian yang dituntut dari seorang pendidik berkaitan dengan 

integritas dan kejujuran serta kepercayaan diri. Kompetensi social harus dimiliki 

karena pendidik merupakan bagian dari komunitas di lingkungan madrasah 

maupun lingkungan masyarakat secara luas, yang menuntut kamauan dan 

kemampuan untuk menjalin komunikasi secara intens. Kompetensi paedagogik 

berkaitan dengan kemampuan seorang pendidik untuk menjalankan tugas sebagai 

guru, yang didasarkan pada disiplin ilmu keguruan. Dengan demikian sebaiknya 

seorang guru adalah alumni dari lembaga-lembaga pendidikan pencetak tenaga 

kependidikan, semacam fakultas tarbiyah, FKIP, IKIP dan sebagainya. 

Kompetensi professional berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai disiplin 

ilmu yang menjadi spesialisasinya. Dengan adanya kompetensi ini diharapkan 

tidak akan terjadi lagi missmatch, yaitu guru yang mengajar tidak sesuai dengan 

kompetensinya seperti yang banyak ditemukan di madrasah-madrasah saat 

sekarang. Selain memenuhi kompetensi-kompetensi tersebut, seorang pendidik 

hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan terutama yang 

berkaitan dengan tugasnya, serta memiliki keinginan untuk terus menambah dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan, yang dapat dilakukan dengan mengikuti 

pendidikan lanjutan, short course, studi banding, seminar, penataran, pelatihan, 

workshop dan sebagainya, yang pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang diikuti 

dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat kompetensi yang telah dimilikinya. 
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Kualitas sumber daya manusia para tenaga pendidik yang dimiliki oleh MAN 2 

Mataram, dapat dikatakan cukup memenuhi criteria yang telah ditetapkan. Selain 

memberikan kesempatan yang sama dan luas kepada para guru untuk melanjutkan 

pendidikannya, kasus mismatch di madrasah ini sangat minimal, yaitu dua orang 

saja. Guru-guru juga diberi kesempatan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dapat meng-up grade sikap-kepribadian, ilmu pengetahuan dan 

ketrampilannya. Sebagai hasilnya diharapkan guru-guru akan mampu 

mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik, memiliki ketrampilan 

mengajar, memiliki kemampuan memilih dan menggunakan metode dan strategi 

mengajar yang tepat, serta dapat melakukan evaluasi.48  

Selain pihak-pihak yang disebut di atas, pihak yang tidak kalah penting perannya 

dalam ikut serta menjalankana roda organisasi dan menyukseskan program-

program yang dicanangkan oleh madrasah adalah para pegawai administrasi dan 

tenaga kependidikan lainnya. Tanpa adanya mereka ini, kepala madrasah, guru, 

dan siswa-siswi pasti akan kewalahan dalam mengatur urusan yang bersifat 

administrative. 

Mengingat peran penting dari tenaga kependidikan ini, maka sebuah lembaga 

pendidikan, harus melakukan proses seleksi secara ketat dan penempatan sesuai 

dengan job description yang dibutuhkan. Perlu untuk dipertimbangkan juga 

adalah bagaimana kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh calon atau pegawai 

yang sudah dimiliki. Seperti tenaga pendidikan, tenaga kependidikan pun perlu 
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untuk senantiasa meng-up grade pengetahauan, ketrampilan dan kepribadiaannya 

ke arah yang lebih baik. 

Para tenaga administrative yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram dapat dikatakan 

memiliki sifat dedikatif yang cukup baik, yang dibuktikan dengan kemauan 

mereka mengikuti aturan madrasah dan kemampuan dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dan kewajiban masing-masing. Tetapi tenaga administrative 

ini kurang didukung oleh kualifikasi akademik yang memadai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, semua komponen sumber 

daya manusia yang ada dalam suatu lembaga pendidikan, terutama para pengelola 

harus memiliki komitmen terhadap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

Yaitu terdapatnya sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous improvement, yakni 

selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model aatau cara 

kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman,49 yang dilandasi oleh kesadaran yang 

tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang 

akan hidup di masa yang akan dating. 

Sarana Pendidikan. Keberadaan sarana pendidikan merupakan keniscayaan bagi 

suatu madrasah yang menginginkan proses pembelajaran berlangsung dengan 

lancer dan maksimal. Adanya sarana, fasilitas, dan sumber belajar memadai 

merupakan salah satu syarat agar kurikulum yang telah dirancang dapat 

dilaksanakan secara optimal. Sarana pendidikan yang memadai juga merupakan 

wujud nyata kepedulian suatu lembaga pendidikan akan beragamnya cara dan tipe 
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belajar peserta didik serta berbedanya sifat dan jenis materi pembelajaran yang 

akan disampaikan. Selain itu, sarana pendidikan akan membantu pendidik dan 

peserta didik dalam menjelaskan dan memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, peranan sarana pendidikan adalah sebagai fasilitas yang akan 

mempermudah berlangsungnya proses pendidikan. 

Memmilih dan menetapkan sarana  pendidikan yang akan digunakan perlu 

memperhatikan beberapa factor, seperti tujuan yang akan dicapai, subjek 

pengguna sarana, dan ketersediaan sarana yang diperlukan.50 Pengadaan sarana 

pendidikan memang harus mempertimbangkan asas kebutuhan, seperti jurusan 

yang ada di madrasah. Perbedaan jurusan/program memerlukan sarana yang 

berbeda pula. Di antara sarana pendidikan yang biasanya dibutuhkan oleh setiap 

madrasah adalah laboratorium (Bahasa, Kimia, Fisika, Matematika, Komputer), 

media pembelajaran (Komputer/Laptop, LCD, OHP, Whiteboard, Spidol, kertas), 

Perpustakaan (perpustakaan sekolah, perpustakaan kelas), sarana olahraga, sarana 

kesenian dan budaya, sarana kesehatan, sarana peribadatan, pusat sumber belajar, 

pengelola dan peningkatan kemampuan pengelolaannya. Fasilitas dan sumber 

belajar tersebut perlu didayagunakan seoptimal mungkin, dipelihara, dan disimpan 

sebaik-baiknya. Pada sisi lain kreativitas pendidik dan peserta didik perlu 

senantiasa ditingkatkan untuk membuat dan mengembangkan alat-alat 

pembelajaran serta alat peraga lain yang berguna bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran. Kreativitas tersebut perlu, bukan hanya karena keterbatasan 

fasilitas dan dana dari pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang harus 
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melekat pada setiap pendidik untuk berkreasi, berimprovisasi, berinisiatif dan 

inovatif. 

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram pun dapat dikatakan 

cukup lengkap, karena hampir semua faktor yang dikemukakan di atas dapat 

ditemukan di madrasah ini. Beberapa hal yang masih perlu dilengkapi adalah 

laboratorium Matematika, laboran untuk masing-masing laboratorium, materi 

perpustakaan yang lebih lengkap. Factor lain dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah bagaimana pemanfaatan dan pemeliharaan setiap sarana pendidikan yang 

telah dimiliki. 

Kurikulum yang dikembangkan. Secara sederhana kurikulum merupakan 

seperangkat pengalaman pendidikan yang diberikan kepada peserta didik selama 

mengikuti proses belajar pada suatu lembaga pendidikan. Jika ditempatkan dalam 

keseluruhan system pendidikan, maka kurikulum merupakan ruh dari kegiatan 

pendidikan. Untuk itu, maka kurikulum ini harus senantiasa disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Kurikulum pendidikan yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami beberapa 

kali pergantian, mulai kurikulum 1974 sampai KTSP. Seperti dikatakan oleh 

Sukmadinata,51 bahwa factor yang mempengaruhi perubahan kurikulum ini adalah 

Perguruan Tinggi (pengembangan IPTEK dan pengembangan ilmu pendidikan 

dan keguruan serta penyiapan guru-guru), Masyarakat (sekolah adalah bagian dari 

masyarakat dan menyiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian 

dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
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mmasyarakat di mana sekolah tersebut berada), system nilai (sekolah 

bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai). 

Melihat peran dan kedudukan penting kurikulum, maka evaluasi dan 

pengembangan kurikulum adalah suatu keniscayaan, karena kurikulum berkaitan 

dengan kepentingan banyak pihak, seperti guru, kepala madrasah/sekolah, kanwil, 

administrator tingkat pusat, orang tua dan masyarakat.52 

Dalam mengembangkan kurikulum pun MAN 2 Mataram senantiasa mengikuti 

kebutuhan dari para stakeholder dan peraturan yang berlaku. Pada saat sekarang 

kurikulum yang dikembangkan adalah KTSP yang secara substansial merupakan 

kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh madrasah dengan melibatkan guru 

matapelajaran, pimpinan madrasah, mapenda, pengawas, orang tua, dan komite, 

dengan mempertimbangkan kondisi objektif dari madrasah itu sendiri. 

Secara operasional, penyusunan dan pengembangan kurikulum di MAN 2 

Mataram memang telah mengikuti kaidah yang ada. Tetapi ada beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan lagi, seperti melibatkan orang tua dan komite secara optimal. 

Orang tua dan komite jangan hanya dilibatkan dalam urusan financial belaka, 

tetapi sudah saatnya mereka berpartisipasi dan mengambil bagian dalam 

menentukan pendidikan anaknya. Untuk itu, hubungan madrasah dengan orang 

tua dan komite harus selalu dijalin, sehingga terwujud evaluasi yang transparans 

dan akuntable. 

Kegiatan ekstrakurikuler meski bukan merupakan factor yang utama, tetapi adalah 

factor penting yang akan membantu peserta didik dalam mengembangkan diri dan 
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kepribadiannya. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik akan 

berlatih dan mengasah berbagai ketrampilan social yang sangat bermanfaat dalam 

kehidupan pribadinya dan bermasyarakat kelak. Untuk itu lembaga pendidikan 

harus pandai memilih dan mengemas berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dari 

kegiatan yang jamak-jamak dan membuang-buang waktu menjadi suatu kegiatan 

yang menarik. 

Program Fullday school. Program ini merupakan strategi yang digunakan 

madrasah untuk memaksimalkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

yang diunggulkan dan mata pelajaran yang di-UN-kan. Karena pelaksanaannya 

pada jam-jam yang tidak produktif, maka madrasah perlu memperhatikan tingkat 

efektifitas dari program ini. Atau jika tidak ada alternative lain, program ini 

haruslah kegiatan yang menarik dan tidak membosankan. Mengundang 

narasumber selain guru yang biasa dilihat oleh peserta didik adalah salah satu trik 

yang dapat digunakan. Selain itu sekali-kali kegiatan dilaksanakan di luar kelas, 

dan tentunya masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan. 

Monitoring dan evaluasi. Program yang telah direncanakan dan dilaksanakan 

pada suatu organisasi atau lembaga harus selalu dikontrol dan dievaluasi, untuk 

mengetahui tingkat ketercapaiannya berdasarkan standar  dan tolok ukur yang 

ditetapkan. Jika hasil monitoring dan evaluasi berada di bawah standar maka 

program tersebut belum berjalan dengan baik, sebaliknya jika hasil monitoring 

dan evaluasi berada di atas atau sesuai standar maka program sudah berjalan atau 

lebih baik dari yang diharapkan. 



Kegiatan monitoring dan evaluasi pada suatu lembaga pendidikan melibatkan 

banyak aspek. Karena pada saat sekarang madrasah-madrasah menggunakan 

KTSP, maka aspek yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain adalah isi, 

proses, kelulusan, ketenagaan, pengelolaan, dan evaluasi. Mengingat banyak dan 

rumitnya tugas ini, tentu saja dibutuhkan keseriusan dan tenaga yang berdedikasi 

tinggi dalam melaksnakannya. Bukan sekedar melaksanakan kewajiban dating 

berkunjung untuk kemudian membuat laporan dan selesai. Laporan para petugas 

yang melaksanakan monitoring dan evaluasi inilah yang bisa menentukan mutu 

suatu lembaga pendidikan. Sebab tindak lanjut program tergantung dari laporan 

yang masuk. 

 

B. PELUANG DAN TANTANGAN MAN 2 MATARAM DALAM  

IMPLEMENTASI KONSEP MADRASAH UNGGULAN 

 

Keberadaan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dan peraturan 

pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan, memberikan peluang yang 

bagus kepada madrasah-madrasah untuk membenahi diri, agar memperoleh 

kualitas dan kedudukan yang setara dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional. Dan jika diamati, peluang ini tidak disia-

siakan oleh beberapa madrasah yang tanggap dan ingin membenahi diri. Salah 

satu bukti nyata yang dapat disaksikan sekarang adalah dengan munculnya 

madrasah-madrasah unggulan pada berbagai jenjang. 

Kemunculan madrasah unggulan yang merupakan kelanjutan dari madrasah 

model tentu saja harus mempertimbangkan banyak factor, di antaranya adalah 



peluang dan tantangan yang dimiliki. Peluang yaitu kesempatan dan kondisi yang 

akan mempermudah pelaksanaan program-program dari madrasah unggulan, 

sedangkan tantangan yaitu factor-faktor yang bisa menjadi penghambat 

pelaksanaan program. Kaitannya dengan madrasah unggulan ini, peluang dan 

tantangan yang dimiliki bisa saja dilihat dari aspek politik, social-budaya, 

ekonomi dan sebagainya. 

Secara politik peluang yang dimiliki oleh MAN 2 Unggulan Mataram sangat 

bagus, karena keberadaannya didasarkan pada Undang-undang Sisdiknas Nomor 

20 tahun 2003, yang dikuatkan lagi dengan SK Kakanwil Depag Provinsi NTB. 

Dukungan yang bersifat politis ini tentu saja berkonsekuensi pada solidnya 

kedudukan madrasah ini secara yuridis. Ini juga akan berimbas pada pengakuan 

dan kepercayaan public pada proses pendidikan yang dilaksanakan serta pada 

output yang dihasilkan. Sampai dengan hari ini, masyarakat awam Indonesia 

masih menganggap bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah-lah 

yang kualitasnya baik. Sehingga dari sisi ini pun madrasah unggulan memiliki 

peluang baik, jika mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena kebijakan 

pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah merupakan jawabann terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

Secara social budaya, keberadaan MAN 2 Unggulan Mataram sangat didukung 

oleh latar social masyarakat NTB pada umumnya dan masyarakat Lombok pada 

khususnya, yang masih kuat berpegang pada ajaran agama. Terlebih lagi jika 

dihubungkan dengan slogan masyarakat Kota Mataram sebagai masyarakat yang 

religius. Sikap keberagamaan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 



keagamaan ini, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh positif 

bagi keberlangsungan MAN 2 Unggulan Mataram. Sebab sampai dengan 

sekarang masyarakat umumnya masih mempercayakan pendidikan anaknya pada 

lembaga-lembaga pendidikan agama, semacam madrasah dan pondok pesantren. 

Sekedar bukti, animo masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya di MAN 2 

Mataram selalu meningkat setiap tahunnya. 

Factor pendukung lain bagi MAN 2 Mataram adalah intensitas pembinaan moral 

keagamaan yang tentu saja tidak dapat disamakan dengan sekolah umum lainnya. 

Sebagai akibat dari predikatnya sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, 

maka MAN 2 Mataram harus dapat melaksanakan kegiatan pembinaan yang  

menghasilkan output yang selain menguasai IPTEK juga harus memiliki IMTAK 

sebagaimana misi yang diembannya. Intensitas pembinaan moral keagamaan yang 

cukup tinggi sangat wajar terjadi di madrasah ini, mengingat kurikulumnya yang 

memuat matapelajaran seperti Aqidah-Akhlak, Fiqh, SKI dan sebagainya yang 

mengandung ajaran agama. 

Factor peluang yang telah dipaparkan di atas sekaligus dapat menjadi tantangan 

bagi MAN 2 Mataram, karena dengan adanya predikat sebagai madrasah 

unggulan, maka madrasah ini harus selalu menunjukkan kinerja yang melebihi 

kinerja yang ditunjukkan oleh madrasah lain. Kalau tidak, konsekuensi yang 

mungkin diterima adalah cibiran dari berbagai pihak yang merasa kecewa, 

terutama pihak yang berhubungan langsung dengan madrasah, seperti orang tua, 

stakeholders, dan komite. 



MAN 2 Mataram masih memiliki agenda yang cukup berat untuk mewujudkan 

predikat sebagai madrasah unggulan dalam pengertian yang sesungguhnya, 

mengingat sampai dengan saat sekarang yang diunggulkan oleh MAN 2 Mataram 

baru jurusan IPA saja bukan seluruh jurusan yang ada. Seharusnya penyebutan 

sebagai madrasah unggulan mengandung makna bahwa yang unggul adalah segala 

hal yang dimilikinya, bukan pada hal-hal tertentu saja. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh MAN 2 Mataram adalah berkaitan dengan 

kondisi social ekonomi sebagian besar peserta didiknya, yang rata-rata berada 

pada level bawah. Kondisi ekonomi yang pas-pasan sebenarnya tidaklah menjadi 

masalah dan kendala besar bagi siswa-siswi kurang mampu, seandainya madrasah 

telah mampu menyediakan seluruh fasilitas pendidikan yang dibutuhkan dan dapat 

diakses secara merata oleh semuanya secara gratis. Akan tetapi pada 

kenyataannya kemampuan madrasah untuk menyediakan semua kebutuhan yang 

mendukung kelancaran proses belajar belum terlalu optimal. Sebenarnya, keadaan 

ini bisa saja diminimalisir melalui program manajemen berbasis madrasah, yang 

tengah digulirkan pada semua madrasah, yang tidak sebatas menuntut adanya 

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Namun juga memacu 

madrasah untuk bertindak kreatif dalam pencarian dana. Madrasah harus berusaha 

memperoleh sumber dana tambahan melalui usaha yang mungkin dilakukan 

seperti koperasi madrasah, kantin madrasah, toko madrasah, warung 

telekomunikasi madrasah, warung internet madrasah, kebun madrasah dan 

sebagainya. Menurut Sagala, adanya usaha yang dikembangkan di 

sekolah/madrasah mempunyai dua tujuan (1) memudahkan siswa-siswi atau orang 



tua untuk memanfaatkan jasanya, terutama jika ada hal mendesak yang harus 

dipenuhi berkaitan dengan kebutuhan belajar, (2) merupakan sumber pendapatan 

sekolah/madrasah yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan madrasah.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

2. Implementasi konsep madrasah unggulan di MAN 2 Mataram didasarkan 

pada criteria yang ditetapkan oleh Tim Pengkaji Kelayakan Madrasah 

Unggulan, yaitu keunggulan pada Mutu (input, proses, dan output); 

keunggulan pada pembelajaran Sain; keunggulan pada kegiatan 

ekstrakurikuler; dan keunggulan pada kebersihan lingkungan fisik 

madrasah. Dalam pelaksanaannya di lapangan, criteria di atas sudah jauh 

berkembang, di mana keunggulan MAN 2 Mataram dapat disejajarkan 

dengan kriteri Sekolah Standar Nasional (SSN), yaitu keunggulan pada 
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kualitas SDM, Sarana belajar, kurikulum yang dikembangkan, system 

pembelajaran, program fullday school, serta kegiatan monev yang 

dilakukan secara intensif. Meskipun demikian, aspek-aspek tersebut belum 

mencapai level maksimal. Selain itu, pelabelan sebagai madrasah 

unggulan masih pada taraf keberadaan kelas unggul IPA saja, jadi perlu 

kerja keras lagi supaya semua jurusan menjadi kelas unggul. 

3. Peluang yang dimiliki oleh MAN 2 Mataram sejauh ini masih cukup baik, 

setidaknya jika dilihat dari factor politk dan social budaya masyarakat. 

Secara politik, eksistensi madrasah ini secara yuridis sangat kuat karena 

didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 

Secara social budaya MAN 2 Mataram dapat dikatakan berada pada 

tempat yang tepat, karena berada di wilayah yang masyarakatnya memiliki 

sikap keberagamaan yang solid yang masih menganggap nilai-nilai 

keagamaan merupakan suatu kemutlakan, sehingga animo mereka untuk 

mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada lembaga pendidikan 

agama masih cukup tinggi. 

Sementara itu tantangan yang dirasakan mengganjal adalah kondisi ekonomi 

sebagian besar peserta didik yang rata-rata berada pada level bawah, dimana 

kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam penyediaan 

fasilitas pembelajaran secara pribadi. Tantangan lain, yaitu terkait predikat 

sebagai madrasah unggulan yang harus menunjukkan kinerja lebih dibanding 

madrasah lain. Akan merupakan kondisi ironis jika MAN 2 Mataram tidak lebih 

baik dari madrasah yang lain. 



B. Rekomendasi 

1. Manajemen dan kepemimpinan perlu diperkuat lagi. Jika ada 

regenerasi perlu mempertimbangkan untuk menempatkan pemimpin 

yang lebih muda, karena factor usia  akan mempengaruhi keputusan 

dan kinerja. Selain itu kualifikasi pendidikan adalah factor yang 

penting. 

2. komunikasi dan interaksi dengan orang tua, masyarakat, komite dan 

semua stakeholders perlu dilakukan secara intens, supaya kelompok-

kelompok tersebut akan ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

pendidikan. 

3. Keunggulan jangan hanya pada satu jurusan saja, perlu segera 

diupayakan agar semua jurusan dijadikan kelas unggul. 

4. Program fullday school perlu diberi sentuhan yang variatif agar tidak 

menjenuhkan peserta didik, seperti melibatkan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan matapelajaran yang diberikan. 

5. Guru-guru yang masih memiliki kualifikasi pendidikan strata satu 

perlu dipacu semangatnya, agar segera melanjutkan pendidikan dalam 

rangka mempersiapkan madrasah unggulan dalam makna seutuhnya. 
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