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Abstract
The educator and educational staff of MAN 2 Lebong, hold important role in the educational process, mainly in the efforts of
developing the characters of students who have good academic achievement and significant religion understanding. This is
contributed by the presence of education dimensions or specifically the learning process which is hold by the educator which
cannot be replaced by technology. Their function is to implement the administration, management, development, supervision
and technical execution to uphold the educational process so that the effort of elaboration of innovation of madrasah
management in MAN 2 Lebong run continuously and effectively. In the mean of extending innovation in Madrasah
Management of MAN 2 Lebong, competence educator and educational staff of their field are needed to develop academic and
dormitory curriculum, learning and assessment process, madrasah culture progression thoroughly, adaptive skill with the
development of information and communication technology, mastering English as language of education and all was studied
based on the requirement of development and changes expected.
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PENDAHULUAN
Pendidik merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dari sebuah lembaga pendidikan madrasah yang
dituntut untuk mampu menjadikan output yang unggul.
Peningkatan mutu pendidikan di madrasah perlu didukung
kemampuan manajerial kepala madrasah. Madrasah perlu
berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu hubungan
baik antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan
suasana kerja yang kondusif sehingga diharapkan madrasah
menjadi lingkungan pendidikan yang menumbuhkan
kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik.
Untuk mengimplementasikan mutu pendidikan
secara efektif dan efisien, kepala madrasah perlu memiliki
pengetahuan, kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan
yang luas tentang madrasah. Wibawa kepala madrasah
harus ditumbuhkembangkan dengan peningkatan sikap
kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan
dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim
kerja yang kondusif. Lebih lanjut, kepala madrasah dituntut
melakukan fungsinya sebagai manajer madrasah dalam
meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan
supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran
positif kepada guru. Disamping itu, melakukan tukar
pikiran, sumbangan saran, dan studi banding antar
madrasah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari
kepala madrasah lain.
Madrasah terlahir dengan tata kelola berbasis
madrasah (madrasah-based governance), manajemen
mandiri madrasah (madrasah self-management), dan
bahkan juga dikenal dengan madrasah site management
atau manajemen yang bermarkas di madrasah. Istilah-istilah
tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan
yang sedikit berbeda. Namun, memiliki roh yang sama,
yakni madrasah diharapkan dapat menjadi lebih otonom
dalam pelaksanaan manajemen madrasahnya.
Untuk itu diperlukan inovasi yang bermanfaat untuk
memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pengelolaan
madrasah akan terus menjadi pembahasan yang tidak akan
ada habisnya bagi praktisi pendidikan atau orang-orang

yang berada dalam dunia pendidikan, karena inovasi
merupakan suatu tindakan pembaharuan yang akan terus
dilaksanakan selama proses pendidikan masih berlangsung.
Konsep inovasi bukan merupakan suatu hal baru.
Keberanian bertindak untuk melakukan suatu inovasi tidak
pernah berakhir walaupun hal tersebut bukan suatu hal yang
mudah dilaksanakan. Untuk itu dalam pengelolaan
madrasah ini diberikan tidak lain dan tidak bukan adalah
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena
itu, Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan
Kesiswaan (KSKK) Kemenag Republik Indonesia
mengatakan bahwa “Jadilah orang hebat dan bermartabat,
jadilah orang yang selalu beruntung, bukan malah buntung,
kita harus selalu mengejar prestasi”. Namun untuk
mencapai dan mewujudkan semua itu, seseorang harus
memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT. Untuk itu
madrasah yang hebat dan bermartabat, madrasah mandiri
berprestasi, semua stackholder harus kompak dan harus
hidup bermasyarakat, jujur, berbudaya dan menjaga sopan
santun terhadap sesama.
Untuk menjawab tantangan atau memecahkan
berbagai permasalahan dalam rangka meningkatkan
kualitas madrasah, maka perlu adanya sesuatu yang baru
dalam bidang madrasah yang dinamakan inovasi
pengelolaan madrasah. Suatu inovasi benar-benar dapat
bermanfaat untuk memecahkan masalah madrasah, jika
inovasi itu dapat diterima dan diterapkan oleh para
pelaksana madrasah. Oleh karena itu perlu pemahaman
tentang pengembangan inovasi di madrasah. Dengan
demikian permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana
inovasi pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong.
KAJIAN PUSTAKA
Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yang
dikembangkan dari kata to manage, yang artinya
mengatur/mengelola. Manajemen berguna untuk mencapai
tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
penyusunan personalia (staffing), pengarahan dan

kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah
aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik dan
tenaga kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui
proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan,
seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan,
pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.
Adapun tujuan dari manajemen pendidik dan tenaga
kependidikan secara umum antara lain: a) Memungkinkan
organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja
yang cakap, dapat di percaya dan memiliki motivasi tinggi;
b) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki
oleh karyawan; c) Mengembangkan sistem kerja dengan
kinerja tinggi; yang meliputi prosedur perekrutan dan
seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang
disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen
serta aktivitas pelatihan yang terakit dengan kebutuhan
organisasi dan individu; dan d) Menciptakan iklim kerja
yang harmonis.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2,
pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang No 20 Tahun
2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5
dan 6 yang dimaksud dengan tenaga pependidikan adalah
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong
merupakan pengembangan dan strategi dalam penyusunan
program madrasah yang berpusat pada visi strategis yang
dijadikan standar pencapaian. Sebelum membahas lebih
jauh tentang inovasi pengelolaan madrasah di MAN 2
Lebong, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih
dahulu konsep dari inovasi itu sendiri. Inovasi dalam
Kamus Besar Indonesia (1997 : 381) diartikan sebagai
penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang
sudah dikenal sebelumnya, misalnya gagasan, metode atau
alat. Sedangkan menurut Suharsaputra (2010 : 284)
menyatakan inovasi merupakan penerapan hal-hal yang
baru dalam suatu pelaksanaan tugas sebagai penerapan
pengetahuan; hal-hal baru dalam inovasi dapat berupa ide,
praktik, proses, pelayanan, ideologi, strategi bisnis atau
objek. Sedangkan inovasi pendidikan merupakan suatu ide,
barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu
hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang
(masyarakat). Dengan melakukan inovasi pendidikan
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, ini
berarti bahwa inovasi apa pun yang tidak dapat
meningkatkan kualitas pendidikan tidak patut untuk
diadopsi dan dalam konteks ini peran guru akan sangat
menentukan dalam adopsi inovasi pada proses pendidikan.
Sebagai tenaga pendidik di MAN 2 Lebong,
seorang guru atau kepala madrasah haruslah bekerja dengan
baik dan sesuai dengan profesi yang mereka geluti. Tenaga

pendidik merupakan faktor utama dalam perkembangan dan
keberhasilan suatu sistem pembelajaran. Apabila tenaga
pendidik dan kependidikan tidak bekerja sesuai aturan yang
ada maka sistem pembelajaran tidak akan berjalan dengan
baik. Oleh karenanya, tenaga pendidik dan kependidikan
dituntut agar bisa menunjukkan keprofesionalan mereka.
Dalam pengelolaan pendidikan madrasah, pendidik
merupakan andalan dari sebuah sistem pembelajaran.
Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan. Dimana dalam tenaga
pendidik
berfungsi
atau
bertugas
melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,
dan pelayanan teknis untuk menunjang atau mempermudah
proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ruang lingkup
tugas yang luas menuntut para pendidik dan tenaga
kependidikan untuk mampu melaksanakan aktifitasnya
secara sistematis di MAN 2 Lebong. Karena itu tidak heran
kalau ada tuntutan akan kompetensi pedagogis yang jelas
dan tegas yang dipersyaratkan bagi para pendidik, sematamata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan
baik.
Secara umum ada beberapa langkah strategi yang
dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan
profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Self Assessment (Evaluasi diri). Kegiatan evaluasi diri
ini
merupakan
refleksi/mawas
diri
untuk
membangkitkan
kesadaran/keprihatinan
akan
pentingnya pendidikan yang bermutu, sehingga
menimbulkan komitmen bersama untuk meningkatkan
mutu (sense of quality), serta merumuskan titik tolak
(point of departure) bagi
madrasah untuk
mengembangkan diri.
b. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan. Perumusan visi dan
misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus
dilakukan untuk menjelaskan kemana arah pendidikan
yang ingin dituju oleh para penyelenggara pendidikan.
Kepala madrasah, guru, orang tua, peserta didik, komite
madrasah, dan wakil masyarakat untuk merumuskan
kemana madrasah akan dibawa sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
c. Perencanaan. Pada perencanaan madrasah harus
membuat perencanaan yang teliti (mulai dari seberapa
besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang
akan dikerjakan, waktu pelaksanaannya, sampai kepada
perkiraan biayanya) secara tertulis untuk menetapkan
hal yang harus dilakukan, prosedurnya, serta metode
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang
diharapkan.
d. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan meliputi: 1) Proses
dimana dilakukan pengorganisasian, pengarahan/
penggerakkan
atau
pemimpinan
dan
kontrol/pengawasan serta evaluasi; 2) Pada tahap
pelaksanaan akan terjawab bagaimana semua fungsi
manajemen dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan; dan 3) Proses kegiatan merealisasikan apa
yang telah direncanakan.
e. Manajemen kerja. Manajemen kerja merupakan suatu
proses yang berlangsung terus menerus berkaitan
dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Proses ini
meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta
pemahaman mengenai pekerjaan yang dilakukan.
Untuk mengembangkan pengelolaan madrasah di
MAN 2 Lebong, maka perlu membuat kebijakan
manajemen, sistem, pendekatan, dana, sarana dan arah
tujuan pengelolaan madrasah itu sendiri agar tercipta
madrasah unggul. Upaya inovasi pengelolaan madrasah
yang baik dengan mengacu pada standar nasional
Pendidikan melalui kegiatan akademik dan non akademik.
Inovasi pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong dapat
menjadi madrasah unggulan di level kabupaten maupun
propinsi dengan memenuhi standar nasional pendidikan,
akreditasi tinggi, sarana prasarana lengkap, menguasai sains
dan agama secara matang, memiliki program kerjasama dan
penjaminan mutu serta pembelajaran yang dinamis, kreatif
dan inovatif.
Untuk itu, penulis membuat pola bagaimana inovasi
pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong dapat tersusun
dengan baik, khususnya pada bidang akademik/kurikulum,
kesiswaan, dan keasramaan. Tujuan dari inovasi tersebut
adalah untuk menjadikan MAN 2 Lebong menjadi role
model madrasah yang setidaknya memberikan pengaruh
positif bagi madrasah di Kabupaten Lebong dan mampu
bersaing di kabupaten maupun propinsi.
PEMBAHASAN
Seorang innovator mempunyai tugas yang
untuk melakukan perubahan. Seseorang akan lebih
dapat menerima inovasi jika melihat bahwa hal tersebut
akan memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang
diperoleh atau dicapai dengan cara sebelumnya.
Karakteristik tersebut dapat membantu dalam memahami
bagaimana suatu inovasi dapat diimplementasikan dan
berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat, baik
dalam tataran individu maupun tataran organisasi terutama
di dunia pendidikan yaitu madrasah. Sementara inovasi
pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong yang
menghasilkan suatu ide, gagasan yang baru dalam aspek
kehidupan manusia senantiasa terjadi dan tidak akan pernah
berhenti.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di
MAN 2 Lebong sudah baik. Tenaga pendidik dan
kependidikan di MAN 2 Lebong terdiri dari guru, kepala
madrasah, wakil kepala madrasah, tata usaha, laboran,
pustakawan, dan security. Kualifikasi akademik guru di
MAN 2 Lebong sudah berijazah S1 dan beberapa guru
sudah S2. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata
pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. Begitu juga dengan tenaga kependidikan
sudah 80% berlatar belakang S1 dan 20% berlatar belakang
S2. Tingkat kehadiran guru dan karyuawan di MAN 2

Lebong mencapai 100%. Selanjutnya kinerja guru dan
karyawan dinilai berdasarkan kehadiran, kedisiplinan yang
berpedoman pada peraturan kerja pegawai di lingkungan
MAN 2 Lebong.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,
banyak madrasah melakukan inovasi pendidikan. Banyak
usaha dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan.
Telah banyak dilakukan pemerintah dalam dalam hal ini
Kementerian Agama RI melalui Direktorat Kurikulum,
Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut ini beberapa
upaya pembaharuan pendidikan yang pernah dilakukan
antara lain: Pertama, Inovasi dalam aspek tujuan
pendidikan. Setiap lima tahun sekali diadakan pembaharuan
tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan selalu
berusaha melengkapi dan memadukan seluruh cita-cita
nasional. Rumusan tujuan umum pendidikan tersebut
tersusun dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
yang dinyatakan bahwa 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Kedua, Inovasi dalam aspek struktur dan
perencanaan pendidikan. Adapun hal yang terkait dengan
inovasi ini antara lain: a) Upaya mengadakan perubahan,
atau pembenahan, peningkatan struktur jenis dan jenjang
pendidikan mulai dari pembenahan struktur sekolah ruang
kelas dan kelompok belajar; b) Sejak tahun 1984 telah di
canangkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun, dan pada
tahun 1994 dicanangkan lagi wajib belajar pendidikan dasar
9 tahun; dan c) Peningkatan jenjang pendidikan guru
Ketiga, inovasi pendidikan dalam aspek yuridis.
Pada Tahapan ini yang menjadi tolok ukur inovasinya
antara lain: a) Pancasila sebagai dasar idiil penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional. Sedangkan Undang-Undang
Dasar sebagai Landasan konstitusional; b) Pasal yang
terdapat dalam UUD 1945 (pasal 31,32 dan 34); dan c)
Pembaharuan UU pendidikan dari tahun ke tahun
Keempat, Inovasi dalam aspek kurikulum.
Kurikulum pendidikan di MAN 2 Lebong merupakan
rencana strategis Dirjen Pendidikan Islam. Sehingga
tuntutan akses pendidikan dan peningkatan mutu
pendidikan madrasah harus memiliki strategi dalam tata
kelola dan tata laksana madrasah menurut Ade Munawar
Luthfi, (2018:41) antara lain: a) Menjaring calon siswa
sebagai input dari lulusan MTs atau SMP dengan beberapa
tes, b) Mengembangkan proses pembelajaran yang
diarahkan pada penguasaan “basic knowledge of science
and technology” dan “leadership life skill” atas dasar asah,
asih dan asuh, c) Menyiapkan tenaga pendidik yang
professional dengan menerapkan “merit system” dalam
bidang kesejahteraannya, d) Menyediakan sarana dan

prasarana guna mendukung penguasaan ”basic knowledge
of science and technology”, e) Mengadakan kerjasama
Pendidikan dengan berbagai pihak terkait di dalam maupun
di luar negeri, f) Mengadakan pelatihan berkala bagi guru
dan karyawan, g) Memberikan kesempatan mengikuti
Pendidikan formal S2 baik di dalam maupun di luar negeri,
h) Menyediakan perpustakaan yang memadai, i) Melakukan
studi banding ke sekolah atau Lembaga lain, dan j)
Memberikan wawasan IPTEK (tentang penerapan
pembelajaran sains) bagi guru dan siswa secara periodik.
Sebagai madrasah reguler, inovasi yang dilakukan
untuk penguatan wawasan keagamaan dan kekhasan
madrasah, maka MAN 2 Lebong memiliki strategi yang
mengarah pada visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai yang
diterapkan yang antinya menjadi dasar dalam pelaksanaan
dan tata kelola MAN 2 Lebong.
Kelima, inovasi berbagai aspek dalam proses
pendidikan. Upaya pembaharuan aspek pendidikan yang
dilakukan adalah dalam bentuk penggunaan multimetode
dalam pengajaran, penggunaan pendekatan metode inkuirydiscovery, penilaian program pengajaran dan pendidikan
pembaharuan yang memadukan berbagai aspek pendidikan,
misalnya dibangun madrasah.
Menurut Suryadi (2009: 67) dalam meningkatkan
mutu/kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui penilaian
terhadap kinerja dan kelayakan madrasah, terutama terkait
dengan sembilan fokus utama penilaian, yaitu sebagai
berikut; kurikulum/ proses belajar mengajar, manajemen
madrasah, organisasi/ kelembagaan madrasah, sarana dan
prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran
serta masyarakat, dan lingkungan/budaya madrasah.
Dengan demikian guru mempunyai peran yang menentukan
dalam tataran teknis pendidikan yaitu pembelajaran dan
dalam melaksanakan tugasnya perlu mempunyai
kemampuan inovatif dalam meningkatkan mutu
pendidikan. Dari beberapa tersebut bahwa pelaksanaan
inovasi pengelolaan di madrasah dapat dilakukan dalam
berbagai aspek. Oleh karena itu mutlak diperlukan
pembaharuan atau inovasi dalam meningkatkan mutu
pendidikan di MAN 2 Lebong agar semua tujuan
pendidikan dapat tercapai.
Inovasi pendidikan yang dapat dilakukan di MAN 2
Lebong antara lain Bidang Kurikulum. Kurikulum yang
dibuat pemerintah pusat adalah kurikulum standar yang
berlaku secara nasional. Oleh karena itu dalam
implementasinya, madrasah dapat mengembangkan,
memperdalam, memperkaya dan momodifikasi tanpa
mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional,
yaitu dengan melakukan diversifikasi kurikulum,
mengembangkan indikator-indikatornya bahkan sampai
dengan menyusun kurikulum satuan pendidikan. Madrasah
diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum
tersebut agar lebih kontekstual dan selaras dengan
karakterisrtik siswa. Isi kurikulum dibuat hendaknya
memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek
kognitif (pengetahuan), afektif (sikap atau perilaku), dan
psikomotorik (keterampilan atau skill) yang terdapat pada

isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan
proses pembelajaran.
Struktur kurikulum di MAN 2 Lebong
menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam
bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran, distribusi
mata pelajaran tiap semester, beban belajar untuk mata
pelajaran dan beban belajar perminggu untuk setiap peserta
didik. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran MAN 2
Lebong dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai
berikut: a) Mengembangkan budaya madrasah yang peduli
lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai agama Islam
dan nilai luhur bangsa; b) Menerapkan kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta cara belajar
peserta didik; c) Melibatkan peran serta keluarga,
masyarakat sekitar dan pihak pihak lainnya dalam
pengelolaan pendidikan; dan d) Menerapkan pembelajaran
yang kreatif, inovatif dan menyenangkan.
Secara umum struktur kurikulum Madrasah Aliyah
untuk mata pelajaran umum mengacu pada Kurikulum 2013
tingkat SMA dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud), sedangkan mata pelajaran Agama Islam
sebagai ciri khas madrasah berdasarkan Kurikulum
Madrasah yang ditetapkan Kementerian Agama, meliputi;
Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah
Kebudayaan Islam. MAN 2 Lebong melaksanakan
kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang
dimodifikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan target
madrasah. Modifikasi kurikulum tersebut berupa penguatan
konsep dasar penguasaan muatan local berupa tahfidz
qur’an dan kekhasan madrasah.
Pembelajaran
dilakukan
secara
inspiratif
menyenangkan, interaktif, menantang, memotivasi dan
memberi ruang bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian
anak sesuai potensi, minat, bakat dan kebutuhannya untuk
tumbuh kembang secara optimal. Pengembangan kurikulum
mengedepankan pengalaman pribadi peserta didik melalui
proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba
(observation based learning), yang didukung partisipasi
aktif orang tua, media massa dan lingkungan sekitar.
Selanjutnya sistem pembelajaran dilaksanakan
menggunakan sistem Student Active Learning, yaitu
pembelajaran yang menuntut siswa aktif menggali
informasi, mengolah dan merangkai pengetahuan (student
center) secara interaktif serta mandiri. Pembelajaran
muatan lokal di MAN 2 Lebong menganggap perlunya
memberikan pelajaran yang khas. Adapun muatan lokal
untuk siswa diberikan berupa karya ilmiah. Mata pelajaran
tahfiz qur’an dan kekhasan madrasah ini sebagai salah satu
syarat kelulusan siswa dari MAN 2 Lebong.
Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang
bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai
dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai
dengan kondisi madrasah. Kegiatan pengembangan diri
difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau
tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri

dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang
berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial,
belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Sedangkan
untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan antara lain
melalui
kegiatan
kepramukaan,
dan
kegiatan
ekstrakurikuler lain. Pengembangan diri bukan merupakan
mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri
dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada
mata pelajaran.
Kemudian untuk program pengembangan diri yang
berupa kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada
kegiatan keagamaan, ibadah kemasayarakatn dan seni islam
seperti tahfiz, hadroh, khutbah, ceramah, tilawah, khotil,
fahmil, hifzil dan muhadharah serta bidang ketangkasan
lain yang berfungsi untuk: a) Pengembangan, yaitu fungsi
kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan
kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan
potensi, bakat dan minat mereka; b) Sosial, yaitu fungsi
kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan
kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik;
c) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk
mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan
menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses
perkembangan; dan d) Persiapan karir, yaitu fungsi
kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan
karir peserta didik.
Semua program yang dilaksanakan di MAN 2
Lebong dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan
diarahkan pada upaya memunculkan kesadaran, partisipasi,
dan tanggungjawab pribadi peserta didik sebagai calon
pemimpin masa depan. Adapun program-program
pembinaan keagamaan yang secara khusus dikembangkan
di MAN 2 Lebong adalah sebagai berikut:
a) Tahfizhul Quran dan Tahfizdul Hadist
Tahfizhul Quran atau hafalan al-Quran dan Tahfizhul
Hadis atau hafalan hadis dalam kitab al-Arba’in anNawawiyyah termasuk di antara program kegiatan
pembinaan kehidupan keagamaan yang pokok di MAN
2 Lebong. Tujuannya agar para siswa setelah keluar dari
madrasah mempunyai bekal yang cukup dalam kajian
agama untuk masa depan mereka. Kegiatan ini
dilaksanakan dua kali dalam satu pekan, bakda shalat
Maghrib, yang dibimbing oleh semua pembina asrama
yang ada di madrasah, dengan target sasaran yang sudah
ditentukan, sesuai jenjang pendidikan para siswa
masing-masing.
b) Tadarus al-Quran
Ditujukan agar peserta didik “khatam al-Quran bi annazhar” minimal satu kali dalam satu tahun.
Dilaksanakan setiap ada kelas paralel sebelum shalat
zhuhur ataupun setelah kegiatan pembelajaran. Kegiatan
ini juga untuk membimbing peserta didik yang belum
lancar dalam membaca al-Quran.
c) Pembinaan Imam Shalat
Diberikan bagi kelas X, XI dan XII. Ditujukan agar para
siswa mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi
imam kelak di masyarakat. Setelah terpilih para imam

d)

e)

f)

g)

h)

masjid, mereka diberi kesempatan untuk menjadi imam
pada shalat fardhu.
Pembinaan Khatib Jum’at
Untuk memberikan kesempatan tampil di masyarakat,
peserta didik dibimbing untuk menjadi khotib Jumat di
Masjid pada jadwal-jadwal yang telah ditentukan.
Mereka dilatih dan dibimbing terlebih dahulu oleh para
pembina asrama sebelum tampil di mimbar.
Taushiah
Adalah kegiatan tentantif, yang diberikan kepada
peserta didik dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan
adanya ceramah agama dan tuntunan. Kegiatan ini
dilaksanakan di masjid, yang diberikan oleh pimpinan
madrasah dan guru agama. Terjadwal minimal diadakan
satu kali dalam dua pekan.
Aktualisasi Religius
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu pekan,
secara bersama-sama peserta didik dan pendidik
membaca al-Quran di masjid, yang kemudian ditutup
dengan kegiatan pemberian taushiah.
Penguatan Moderasi Beragama. Sebagai lembaga
pendidikan, madrasah harus mengedepankan nilai-nilai
integritas, solidaritas, dan tenggang rasa. Nilai-nilai
dasar ini adalah bagian penting dari upaya
mengembangkan pendidikan agama Islam yang
rahmatan lil ‘alamin. Moderasi beragama adalah cara
pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan
bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran
agama yang melindungi martabat kemanusiaan martabat
kemanusian
dan
membangun
kemaslahatan
berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati
konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi
beragama bukanlah upaya memoderasikan agama,
melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan
kita dalam beragama.
Pendidikan Seni Islam. Dalam pengelolaan ini madrasah
perlu
mengajak
siswa-siswi
madrasah
untuk
mempertahankan seni budaya Islam seperti hadroh,
muhadharah dan yang berkaitan dengannya. Tujuan
pendidikan islam adalah untuk meningkatkan potensi
spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT
dan berakhlak mulia.

Dengan inovasi pengelolaan madrasah tersebut
diharapkan adanya peningkatan output akademik dan
pencapaian non akademik. Output pencapaian akademik,
misalnya meningkatkan nilai ujian nasional untuk tahun
berikutnya, menghasilkan lulusan yang bermutu. Hal
tersebut dapat dicapai melalui proses yang mencakup
pemberian layanan implementasi kurikulum, proses belajar
mengajar, penciptaan organisasi sekolah yang kondusif,
manajemen madrasah yang baik serta dukungan
pembiayaan yang memadai, tenaga yang sesuai dengan
kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas mutunya serta
dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk itu berbagai inovasi harus diperhatikan dan
diantisipasi melalui upaya memperbaiki proses pendidikan
dan pembelajaran, sehingga output-nya bisa dan mampu
serta kompetitif dalam menghadapi berbagai hal yang
terjadi dalam proses perubahan di masyarakat, dan untuk itu
pendidikan harus dapat mengembangkan respons yang
kreatif dan inovatif.
Dalam hubungan ini inovasi pengelolaan madrasah
menjadi semakin penting untuk terus dikaji, diaplikasikan
dan dikomunikasikan pada seluruh unsur yang terlibat
dalam
pendidikan
untuk
menumbuhkan
dan
mengembangkan sikap inovatif di lingkungan pendidikan,
karena
tanpa
inovasi
akan
sulit
untuk
mengembangkan
mutu atau peningkatan kualitas
pendidikan.
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut antara
lain :
a. Pengembangan inovasi pengelolaan madrasah dapat
dilakukan dalam berbagai aspek diantaranya:
kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen
madrasah, organisasi, sarana dan prasarana, pendidik
dan tenaga kependidikan, peserta didik, media
pembelajaran, pembiayaan, dan program-program
pembinaan keagamaan yang akan dikembangkan.
b. Di dalam dunia pendidikan, guru memiliki peranan yang
sangat besar dalam proses difusi inovasi, berhasil atau
tidak suatu inovasi diterapkan di madrasah sangat
tergantung dari kemampuan dan kemauan guru.
c. Inovasi pengelolaan madrasah di MAN 2 Lebong
menjadi semakin penting untuk terus dikaji,
diaplikasikan dan dikomunikasikan pada seluruh unsur
yang terlibat dalam pendidikan untuk menumbuhkan
sikap inovatif di lingkungan madrasah.
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