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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Program madrasah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaannya 

dilakukan secara bertahap. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan 

madrasah yang maju kualitasnya, mandiri, dan berkepribadian mulia. Untuk mempercepat 

peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, maka diawali dengan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusianya yang mengelola madrasah, yaitu kepala madrasah 

khususnya, selain guru.  

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam memacu madrasah bergerak maju 

dengan meningkatkan pengembangan madrasah, membangun lingkungan belajar yang 

inklusif dan aman, serta berkolaborasi dengan fokus pada hasil belajar yang efektif dan 

holistik. Peran penting bagi kepala madrasah perlu ditopang dengan kompetensi yang 

relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Agar dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik, seorang kepala madrasah 

perlu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara bertahap, berjenjang, dan 

berkelanjutan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru.  

Kegiatan PKB tahun 2021 dilaksanakan dengan baik. Banyak umpan balik yang 

konstruktif didapatkan selama pelaksanaan, terutama untuk perbaikan dan peningkatan 

materi dalam modul. Untuk itu saya menyambut baik revisi modul pada tahun 2022 ini 

sebagai panduan semua pihak dalam melaksanakan program PKB yang lebih baik. 

Peningkatan kompetensi Kepala madrasah merupakan salah satu fokus upaya 

Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam 

meningkatkan kualitas madrasah melalui pelatihan yang berorientasi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, kontekstual, dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Program PKB 

dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kualitas pendidikan yang belum merata, 

sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif, merata, dan tepat sasaran.  

Modul ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Agama yang 

menekankan pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

higher order thinking skills (HOTS), terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan 

penggunaan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serta aplikasi/platform 

pembelajaran digital.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan 

membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sementara, 

nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai hidden curriculum 
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sehingga tercipta generasi unggul sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 

Pengintegrasian TIK dan penggunaan aplikasi/platform pembelajaran digital dalam 

proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (ICT 

literacy), meningkatkan efektivitas, efisiensi dan membuat proses pembelajaran menarik. 

Sasaran Program PKB ini adalah seluruh kepala madrasah di wilayah NKRI yang 

tergabung dalam komunitas kepala madrasah, yaitu KKM (Kelompok Kepala Madrasah). 

Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah melalui moda Tatap Muka 

In-On-In. Pelatihan dengan pola in-on-in terdiri dari kegiatan in-service learning, on the 

job learning, dan in-service learning dan memberikan keleluasaan kegiatan dilaksanakan 

dengan moda dalam jaringan (daring) serta hybrid/blended, sehingga kepala madrasah 

tidak harus meninggalkan tugas utamanya di madrasah. 

Semoga modul ini dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga 

dapat menginspirasi kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya. Kami ucapkan 

terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para penulis dan semua pihak terkait yang 

dapat mewujudkan modul ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memudahkan 

upaya yang kita lakukan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Jakarta, Agustus 2022  

An. Direktur Jenderal,  

Direktur Guru dan 

Tenaga Kependidikan Madrasah,  

 

 

Muhammad Zain 
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PENGANTAR MODUL 

Latar Belakang 
 

Kepala madrasah adalah pilar utama di madrasah dan memegang peranan penting dalam 

pengembangan program pendidikan, sehingga kepala madrasah perlu untuk dibekali 

pengetahuan dan keterampilan untuk berinteraksi dengan berbagai perubahan dan tugas 

kompleks dalam mengelola manusia. Madrasah adalah cermin kehidupan dan tempat 

lahirnya sumber daya manusia sehingga pemimpin madrasah harus terbiasa dengan 

keterampilan manajemen dan gaya kepemimpinan.  

Tujuan utama madrasah adalah untuk menghasilkan peserta didik yang kreatif dan 

religius sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan profil pelajar Pancasila, madrasah yang 

akan menghasilkan sosok-sosok muda yang akan menjadi pemimpin masa depan; maka 

kepala madrasah harus berperan positif, menjadi role model yang akan menginsipirasi 

peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di madrasah serta menjadi bagian dari 

support system dari pengembangan semua potensi secara maksimal.  

Oleh karena itu, untuk mewujudkan salah satu kompetensi manajerial bagi kepala 

madrasah, maka modul ini dikembangkan untuk mendukung program dari Direktorat 

Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 

dan Kementerian Agama Pusat yang akan dilaksanakan dalam forum PKB bagi kepala 

madrasah melalui KKM.  

Modul dikembangkan dengan prinsip pembelajaran andragogi, mengintegrasikan nilai-

nilai keislaman, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), pola pikir 

berkembang (growth mindset), High Order Thinking skills (HOTS), serta integrasi dan 

penggunaan perangkat Teknologi – Informasi - Komunikasi dan aplikasi/platform 

pembelajaran digital. 

Tujuan Modul 
Tujuan umum modul ini adalah:  

1. Meningkatkan kemampuan manajerial kepala madrasah.  

2. Menfasilitasi sumber belajar kepala madrasah dalam mengembangkan kegiatan 

pelatihan berbasis manajerial. 

Modul dan Isi 
Modul ini terdiri dari dari beberapa topik pembelajaran untuk mendukung peningkatan 

kompentensi kepala madrasah. Berikut deskripsi modul:  

Topik Deskripsi Topik Pembelajaran 

Rencana Kerja Madrasah  Topik ini membantu kepala madrasah mengelola 

sumber daya dengan cara yang terbaik, efektif dan 
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efisien, untuk mendapatkan pencapaian yang 

berkualitas dan maksimal.   

Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia di Madrasah 

Topik ini membantu kepala madrasah memahami 

bagaimana mengelola peserta didik dan guru serta 

tenaga kependidikan.   

Usaha Pengembangan Madrasah Topik ini membantu kepala madrasah untuk 

merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah; 

menciptakan budaya kerja madrasah menuju 

organisasi yang interaktif dan dinamis; 

mengembangkan jejaring kemitraan yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan yang 

berkualitas.  

Pengelolaan Sistem Administrasi 

dan Informasi  

Topik ini membantu kepala madrasah untuk 

meningkatkan kepemimpinan dalam mengelola 

administrasi dan informasi madrasah.  

 

Manfaat Modul 
Manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:  

1. Sebagai sumber belajar bagi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi 

manajerial. 

2. Sebagai sumber bagi kepala madrasah untuk mengembangkan pola pikir berkembang 

dalam mengembangkan kepemimpinan/leadership dan kompetensi manajerial yang 

sesuai dengan perkembangan pendidikan dan skala global.  

3. Sebagai acuan bagi kepala madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program-program pengembangan pendidikan di madrasah.  

4. Sebagai bahan kepala madrasah untuk melakukan assessment mandiri guna 

meningkatkan kompetensinya.  

Sasaran Modul  
Modul ini telah disusun secara spesifik untuk para fasilitator/pelatih untuk digunakan 

sebagai panduan melatih kepala madrasah tingkat MI, MTs, dan MA di Indonesia, serta 

mendukung para fasilitator/pelatih untuk melakukan pembelajaran dewasa dan proses 

belajar dalam rangka mencapai hasil akhir pembelajaran yang diharapkan dengan baik. 

Secara spesifik, sasaran modul ini sebagai berikut:  

 Instruktur/Fasilitator nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

 Kepala Madrasah 

 Forum KKM Kabupaten/Kota 
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Pola Pembelajaran 
 

Kegiatan Pembelajaran untuk menyelesaikan setiap topik dengan pendekatan In-On-In 

dilakukan melalui moda tatap muka dan atau daring (dalam jaringan menggunakan 

aplikasi yang tersedia, misalnya Zoom atau Google Meet), sebagai berikut: 

a. Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1) : Kegiatan ini disarankan dilakukan secara tatap 

muka untuk mengkaji materi bersama fasilitator dan teman sejawat. Terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan, antara lain:  

1) Mengerjakan Pre-test  

2) Mempelajari peraturan Menteri tentang standar nasional pendidikan, petunujuk 

teknis, standar kompetensi kepala madrasah, kompetensi manajerial, indikator 

kompetensi manajerial dan target kompetensi. Dilanjutkan dengan mempelajari 

ruang lingkup materi, konten materi ajar dan mendiskusikan materi ajar yang 

esensi, sulit atau yang memerlukan pendalaman. 

3) Mengkaji desain kegiatan pembelajaran manajerial yang sudah dirancang 

dengan pertimbangan fleksibilitas, kondisi kontekstual madrasah, potensi, dan 

karakteristik peserta. 

4) Mempelajari instrumen Lembar Kerja (LK) peserta, instrumen penilaian proses 

dan hasil belajar. Penilaian bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta 

melalui ketercapaian indicator. 

5) Melakukan kegiatan pengembangan mandiri yang sifatnya pilihan terbuka bukan 

suatu keharusan melalui pengayaan pengalaman.  Fokusnya pada meningkatkan 

proses keterampilan berpikir kritis dan bernalar kepala madrasah. Kegiatan 

belajar diawali dengan identifikasi masalah, menemukan akar masalah, rencana 

penyelesaian masalah dalam manajerial yang ada nilai kebaruannya. Peserta 

diharapkan mengembangkan Penelitian Tindakan Madrasah (PTM) secara 

mandiri, sebagai upaya solusi di madrasah masing-masing. 

b. Kegiatan On the Job Learning (ON). Pada tahap ini, peserta akan:  

1) Mengkaji kembali uraian materi secara mandiri dan melakukan tindak lanjut 

kegiatan, sebagaimana penugasan yang diberikan dalam Lembar Kerja (LK)  dan 

instrument lainnya yang telah disampaikan pada kegiatan sebelumnya.  

2) Membuat catatan-catatan atau foto selama pelaksanaan sebagai bahan refleksi 

pada kegiatan In Service Learning 2, yang dapat digunakan pula sebagai data 

hasil PTM (Penelitian Tindakan Madrasah). Semua hasil kegiatan dilampirkan 

sebagai bukti fisik ontentik bahwa peserta telah menyelesaikan seluruh tugas on 

di madrasah. 



 
 

8 
 

c. Kegiatan In Service Learning 2. Tahap ini dilakukan secara tatap muka atau daring 

(dalam jaringan/online) bersama fasilitator dan teman sejawat untuk melaporkan hasil 

kegiatan ON. Kegiatan meliputi:  

1) Berbagi hasil/data kegiatan ON untuk menjadi bahan diskusi dan memperkaya 

realisasi kegiatan ilmiah kepala madrasah.  

2) Refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program berikutnya.  

3) Mengumpulkan data dan informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, refleksi dan tindak lanjut. Semua proses termasuk penilaian dan 

pengukuran hasil pembelajaran melalui kegiatan presentasi laporan OJL dan 

penilaian dokumen laporan. 

4) Ujilah capaian kompetensi Anda dengan mengerjakan soal post test, kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir 

modul. 

 

Alur Pembelajaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Modul 
Modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Berbagai macam 

metode pembelajaran interaktif digunakan dalam tiap topik. Topik pembelajaran yang 

terdapat dalam modul menggunakan tata letak dan pendekatan yang sistematis sehingga 

pengguna mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Setiap topik berisi hal-hal 

sebagai berikut :  

Judul Topik Pembelajaran : Judul merujuk pada isi modul 
 

Pendahuluan :  
Menjelaskan/menginformasikan isi topik dan alasan mengapa pembahasan ini menjadi 
bagian dalam modul 
 

Tujuan dan Hasil Belajar :  
▪ Tujuan focus kepada target kompetensi kepala madrasah yang akan dikembangkan.   

IN Service Learning 

1 

Mengkaji Materi 

Melakukan Kegiatan 

Pembelajaran 

 

ON the Job Learning 

Melakukan Praktik di 

Madrasah 

IN Service Learning 

2 

Melaporkan dan 

Mempresentasikan Hasil 

Kegiatan ON 

Refleksi Kegiatan, 

Perbaikan dan Tindak 

Lanjut 
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▪ Hasil Belajar (indikator ketercapaian kompetensi) : menjelaskan tujuan dan apa yang 

harus dikuasai peserta pada akhir kegiatan. Hal ini menunjukkan kepada peserta 

bagaimana keterkaitan hasil belajar dengan peraturan/kebijakan Kementerian dan 

standar nasional. 

 

Sumber dan Bahan :  

Berisi daftar perlengkapan/peralatan, lembar kerja, link, dll yang diperlukan dalam 

melaksanakan kegiatan. 

 

 Waktu /Jam Pelajaran (JP) :  

 Menginformasikan batas waktu minimal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

 

Perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi:  

Menginformasikan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara   

online ataupun offline untuk pembelajaran. Penggunaan TIK diberikan beberapa alternatif 

pengganti jika fasilitas yang tersedia terbatas. 

 

Alur Pembelajaran:  

Ringkasan dalam bentuk bagan alur tentang bagaimana pelatihan dilaksanakan dan durasi 

waktu yang digunakan. 

 

Energizer :  

Berisi ide-ide kegiatan penyegaran selama pelatihan yang berhubungan dengan tema, 

namun tidak wajib dilakukan. Energizer dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta dan materi dalam pelatihan. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan Modul  

 

In Service Learning 1  

▪ Kegiatan Awal: terdiri dari latar belakang, tujuan, sumber dan bahan yang akan 

digunakan selama kegiatan dan perlu dipersiapkan oleh fasilitator sebelum kegiatan 

dimulai, serta alur pembelajaran yang menginformasikan tentang bagaimana materi 

akan dilaksanakan 

▪ Kegiatan Inti: terdiri dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta untuk 

mempraktikkan apa yang telah di pelajari beserta alokasi waktu yang akan digunakan. 

Informasi waktu yang digunakan adalah batas waktu maksimal yang diperlukan oleh 

fasilitator untuk melaksanakan materi.  

▪ Kegiatan Akhir: terdiri dari refleksi apa yang telah dipelajari melalui diskusi dengan 

pertanyaan/format sebagai panduan dan mempresentasikannya, atau menggunakan 

kuis pertanyaan. Poinnya adalah memberikan kesempatan peserta mengungkapkan 

apa yang telah dipelajari, memastikan ketercapaian tujuan materi.  

 

On the Job Learning  

▪ Fasilitator dan Peserta mempersiapkan kegiatan ON secara tatap muka atau online 

berdasarakan scenario yang telah disusun. 

▪ Peserta mempraktikkan materi secara berkelompok/tim (kegiatan PKB). Peserta yang 

tidak praktik/fasilitator/asesor akan mengamati dengan lembar pengamatan 

(instrumen penilaian). 
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▪ Peserta mempraktikkan materi dalam kelasnya masing-masing (real teaching). 

▪ Peserta praktikan akan mengumpulkan dokumentasi selama praktik, dalam bentuk 

photo atau video.  

 

In Service Learning 2  

Refleksi ON :  

▪ Kegiatan Awal : terdiri dari persiapan laporan dan presentasi hasil pelaksanaan dengan 

dokumentasi yang dimiliki dan menampilkan hasil karya kegiatan ON/showcase (jika 

ada) 

▪ Kegiatan Inti: peserta mendiskusikan dengan focus pada: (1). Apa saja yang 

berlangsung dengan baik?; (2). Apa saja yang berlangsung kurang baik? (3). Perbaikan 

apa yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dengan merumuskan masalah dengan 

kalimat pertanyaan?  

▪ Kegiatan Akhir: menyusun rencana tindak lanjut : perbaikan seharusnya dipraktikkan 

dengan pola yang sama dengan tahapan ON, dan hasilnya dituliskan dengan metode 

penulisan sederhana.  

 

Catatan Fasilitator 

▪ Kotak yang berisi informasi khusus untuk pelatih/fasilitator/instruktur. 

▪ Memuat saran-saran bagaimana menyelesaikan kegiatan, menyediakan ide sebagai rujukan 

bagi peserta, rekomendasi bagaimana menyimpulkan sebuah diskusi, atau informasi utama 

sebelum menyiapkan presentasi.  

 

Lembar Kerja Peserta (LK) 

Membantu guru untuk menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dalam materi. Letak LK pada akhir 

tiap materi. 

 

Informasi Tambahan (IT) 

▪ Digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk memperluas pengetahuan peserta 

terhadap konsep materi atau sebagai bahan bacaan tambahan (referensi) untuk kegiatan 

lanjutan. IT dapat terdiri dari : 

Aplikasi materi dalam kehidupan  

Bahan Bacaan 

Integrasi nilai-nilai keislaman 

Integrasi inklusi (GEDSI) 

Informasi lain yang relevan sesuai dengan UP berdasarkan kebutuhan peserta 

 

Glosarium  

▪ Memuat konsep, istilah-istilah teknis yang mungkin baru bagi guru. 

▪ Berisi daftar kata-kata dan artinya 

 

PPT  

Slide power point yang digunakan dalam pelatihan dicantumkan dalam setiap akhir 
UP.  

 
Daftar Pustaka 
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KOMPETENSI MANAJERIAL 
 

Pendahuluan 
 

“Anda perlu menyadari apa yang orang lain lakukan, memuji upaya mereka, mengakui 

sukses mereka, dan mendorong mereka dalam kegiatan mereka. Ketika kita semua 

membantu satu sama lain, semua orang menang.” – Jim Stovall, Penulis 

Arah peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing 

dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan 

untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi 

sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan 

melalui penerapan manajemen berbasis madrasah/madrasah dan pembaharuan 

pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, dalam 

bentuk rencana kerja madrasah. 

Kepemimpinan dan pengelolaan madrasah adalah tugas yang kompleks dan 

membutuhkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang baik, terutama 

menyangkut praktik dan operasi manajemen pendidikan. Bidang manajemen pendidikan 

berkaitan dengan berbagai pendekatan dan disiplin yang mapan termasuk ekonomi, 

manajemen umum, psikologi, sosiologi dan ilmu politik. 

Madrasah memerlukan kepala madrasah dengan kompetensi manajerial untuk 

merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan dari 

hari ke hari untuk mencapai tujuan pendidikan melalui koordinasi guru dan tenaga 

kependidikan serta alokasi anggaran. Dengan kompetensi manajerial yang baik 

diharapkan dapat menghasilkan pekerjaan yang direncanakan untuk dilakukan dengan 

pendelegasian tugas kepada orang yang tepat, menggunakan anggaran yang sesuai serta 

alokasi waktu yang memadai.  

Untuk melengkapi kompetensi manajerial Kepala Madrasah, maka bahan 

pembelajaran pada modul ini akan memfasilitasi Kepala Madrasah untuk dapat 

mengimplementasikan isi modul dengan baik.   

 

Tujuan dan Hasil Belajar 

 
Setelah mempelajari dan mengikuti kegiatan pada modul ini, peserta diharapkan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: 

1. Menyusun perencanaan madrasah dalam berbagai skala perencanaan. 

2. Mengelola guru dan tenaga kependidikan dalam rangka pemberdayaan sumber 

daya manusia secara optimal. 

3. Mengelola peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru dan 
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pengembangan kapasitas peserta didik. 

4. Mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. 

5. Mengelola sistem informasi madrasah untuk penyusunan program dan 

pengambilan keputusan. 

6. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen madrasah. 

Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan dapat: 

1. Menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM) berdasarkan hasil analisis konteks atau 

analisis laporan evaluasi diri madrasah (EDM); 

2. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi program madrasah serta melakukan 

tindak lanjut hasil monitoring dan   evaluasi; 

3. Merencanakan program pengelolaan dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

4. Menyusun program kerja penerimaan peserta didik baru yang mencakup 

rancangan kegiatan seleksi, orientasi dan pengenalan lingkungan madrasah, 

serta penempatan peserta didik baru sesuai dengan potensi, kompetensi, bakat, 

dan minat; 

5. Merumuskan visi, misi, tujuan madrasah sesuai dengan realita dan dinamika 

perubahan; 

6. Mengembangkan budaya kerja madrasah dan jejaring kemitraan yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah; 

7. Merencanakan pembuatan sistem informasi madrasah untuk penyusunan 

program pembelajaran dan manajemen madrasah; 

8. Menyusun program peningkatan sistem administrasi madrasah berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

 

Sumber dan Bahan 
 

Materi, media dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta dalam modul, sebagai 

berikut :  

1) Lembar Kerja (LK) 

2) Dokumen yang disiapkan oleh peserta sebelum kegiatan: 

 

a. Profil Madrasah j.  Peraturan Menteri Agama Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Guru 

b. Laporan hasil analisis konteks atau 

laporan EDM 

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana Pendidikan 

c. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

l. Data Sarana dan Prasarana Madrasah 
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d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 

Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

m. Dokumen Tata Tertib Madrasah 

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Madrasah 

n. Dokumen Kemitraan Madrasah 

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah 

o. Petunjuk Teknis dan Peraturan yang 

terkait dengan Struktur Organisasi, 

Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana Madrasah 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pengenalan Lingkungan 

Madrasah bagi Siswa Baru 

p. Data Siswa (sesuai EMIS) 

h. Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis 

dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik 

Baru dari Kementerian Agama yang 

berlaku dan memuat mekanisme, 

prosedur, peraturan, persyaratan, dan 

ketentuan Penerimaan Peserta Didik 

Baru 

q. Data Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya. 

r. Buku Inventaris Madrasah 

 

 

Waktu 
Kegiatan modul ini memerlukan waktu minimal 2160 menit (36 JP) 

 

 

TIK 

 

Penggunaan TIK dalam kegiatan ini menjadi utama sebagai upaya untuk mengurangi 

penggunaan kertas (paperless) serta untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah 

dalam menggunakan perangkat TIK berikut aplikasinya dalam pembelajaran, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

♦ LCD dan laptop untuk presentasi 

♦ Tayangan video yang relevan dengan materi diambil dari YouTube 

♦ Praktik di madrasah dengan menggunakan rekaman video 
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Alur Pembelajaran 
  IN Service Learning 1 (IN-1) : 840 menit /14 JP 

Kegiatan Awal  

30 menit   

Fasilitator 
menyampaikan 
latar belakang, 
tujuan dan hasil 
pembelajaran/kompe
tensi yang 
diharapkan  

 

Kegiatan Inti  

780 menit  

Fasilitator memfasilitasi topik 
kegiatan, yaitu : 

• Rencana Kerja Madrasah (195’) 

• Pengelolaan SDM di Madrasah 
(195’) 

• Usaha Pengembangan Madrasah 
(195’) 

• Pengelolaan Sistem Administrasi 
& Informasi (195’) 
 

Masing-masing topik akan dilakukan 
dengan diskusi kelompok dan 
presentasi hasil.  

 

Kegiatan Akhir  

30 menit 

▪ Peserta menuliskan 
pembelajaran mereka 
dalam catatan 
refleksi kegiatan  

▪ Fasilitator melakukan 
penguatan semua 
kegiatan  

 

In Service Learning 2 (IN-2) : 360 menit /6 JP 

Kegiatan Awal 

30 menit 

Fasilitator 
menyampaikan 
tujuan dan hasil 
kegiatan yang akan 
dicapai 

Kegiatan Inti 

300 menit 

▪ Peserta mendiskusikan 
pelaksanaan ON  

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
pengamatan berdasarkan hasil 
lembar pengamatan 

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
ON dalam bentuk best practise / 
hasil baik 

Kegiatan Akhir 
 
30 menit 
 
▪ Peserta menyusun rencana tindak lanjut yang berupa 

perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran 
▪ Fasilitator bersama peserta menyimpulkan capaian kegiatan 

refleksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the Job Learning 

(ON) : 960 menit/16 

JP 

Peserta secara individu 

/berpasangan/team 

teaching mempraktikkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran di kelas 

masing-masing 

 

Peserta yang tidak praktik 

mengamati pelaksanaan 

dengan menggunakan 

instrumen pengamatan 
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Langkah – Langkah Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1) 
 

Kegiatan Awal (30 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan latar belakang, tujuan, dan hasil pembelajaran yang 

akan dicapai dalam kegiatan yang terdiri dari beberapa topik pembahasan dan 

fokusnya. Fasilitator dapat menggunakan catatan fasilitator di bawah ini dan 

menampilkan Informasi Tambahan 1.1. Peta Kompetensi untuk memperjelas 

maksud dan tujuan: 

1 Topik 1. Rencana Kerja Madrasah (RKM) 

Fokus : bagaimana peserta dapat mengkaji dan menyusun RKM agar mengetahui 

kelebihan dan kekurangan program kerja yang telah dibuat yang kemudian dapat 

diproses menjadi lebih baik. 

 

Topik 2. Pengelolaan SDM di Madrasah 

Fokus : mengkaji, menganalisis, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

program pengelolaan sumber daya madrasah yang mencakup program 

pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan peserta  didik. 

 

Topik 3. Usaha Pengembangan Madrasah 

Fokus : merumuskan visi, misi, tujuan madrasah sesuai dengan realita dan 

dinamika perubahan; menciptakan budaya kerja madrasah yang interaktif dan 

dinamis; mengembangkan jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan 

pendidikan dalam pengembangan madrasah 

 

Topik 4. Pengelolaan Sistem Administrasi dan Informasi 

Fokus : merumuskan perencanaan perbaikan sistem administrasi madrasah 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan merencanakan pembuatan 

Sistem Informasi Madrasah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dengan melibatkan pemangku kepentingan. 

 

(2) Fasilitator menyampaikan bahwa topik-topik akan dipraktikkan secara 

berurutan/bertahap sehingga peserta mendapatkan materi yang komperehensif.  

 

Kegiatan Inti (780 menit) 

Topik 1. Rencana Kerja Madrasah (195 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk mengerjakan Penilaian Diri topik 1. Gunakan 

Lembar Kerja 1.1. Penilaian Diri. Berikan beberapa menit untuk peserta 

mengerjakannya. 

(2) Fasilitator menginformasikan kepada peserta untuk membaca Informasi 

Tambahan 1.2. Konsep Rencana Kerja Madrasah (RKM). 
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(3) Fasilitator meminta peserta untuk membaca dan mencermati dokumen laporan 

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) masing-masing. Kemudian secara berkelompok, 

peserta saling mendiskusikan beberapa point berikut ini: 

a. Mengidentifikasi kondisi nyata madrasah masing-masing berdasarkan hasil 

analisis konteks atau laporan EDM untuk setiap standar dalam SNP. 

Gunakan Lembar Kerja 1.2.  Identifikasi Kondisi Madrasah berdasarkan 

Analisa Konteks atau Evaluasi Diri Madrasah (EDM).  

b. Menganalisis aspek-aspek dokumen RKAM, menggunakan Lembar Kerja 

1.3. Analisis Aspek-Aspek Dokumen RKAM. 

c. Merumuskan target capaian kegiatan dan kunci keberhasilan. Gunakan 

Lembar Kerja 1.4. Rumusan Target Capaian Kegiatan dan Kunci 

Keberhasilan.  

d. Mendiskusikan Arah Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan dalam 

RKM. Gunakan Lembar Kerja 1.5. Arah Perencanaan Program Penyusunan 

Kegiatan dalam RKM dan Lembar Kerja 1.6. Rencana Kegiatan dalam RKM. 

 

(4) Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

masing-masing dan kelompok lainnya memberikan tanggapan berupa koreksi, 

memberikan input untuk penyempurnaan jawaban. 

 

Catatan : Sebagai strategi pengelolaan waktu yang efektif, maka fasilitator dapat 

memberikan tugas presentasi yang berbeda untuk setiap kelompok. Contoh: 

Kelompok A mempresentasikan LK. 1.2.; Kelompok B mempresentasikan LK. 1.3, 

dan seterusnya.  

(5) Fasilitator memberikan penguatan untuk kegiatan ini. Gunakan catatan fasilitator 

berikut, dan minta peserta untuk menambahkan point lainnya. 

2 
Menyusun rencana dan anggaran: 

• Menetapkan langkah detil dan rencana kerja, serta menempatkan sumber 

daya. 

• Pembuatan rencana strategis, rencana tahunan, keputusan anggaran 

madrasah. 

 

(6) Minta peserta untuk melihat kembali Penilaian Diri yang telah dilengkapi pada 

awal kegiatan, minta mereka memeriksa jawaban: apakah ada perubahan jawaban? 

Bagian apa saja yang berubah? Berapa banyak yang berubah? Sebutkan 

alasannya! 

 

Topik 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Madrasah (195 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk mengerjakan Penilaian Diri topik 2. Gunakan 

Lembar Kerja 2.1. Penilaian Diri. 

(2) Fasilitator menginformasikan kepada peserta untuk membaca Informasi 

Tambahan 2.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Madrasah. Minta beberapa 

peserta untuk menyampaikan beberapa poin penting hasil bacaan dalam waktu 

singkat.  
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(3) Berbagi pengalaman : fasilitator mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta 

dihubungkan dengan penilaian diri dan informasi tambahan di atas. Minta 

beberapa peserta untuk berbagi pengalamannya dalam memimpin madrasah:  

• Dalam hal apa sajakah pelibatan guru, staf, peserta didik, dan pemangku 

kepentingan pada pelaksanaan program kegiatan madrasah? 

• Bagaimana cara Ibu/Bapak mengatur sumber daya manusia (SDM) atau 

warga madrasah untuk melaksanakan program? Apakah kontribusinya 

sudah proposional dan maksimal? 

• Apakah sumber daya manusia/warga madrasah sudah diberikan tanggung 

jawab sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing? 

• Apakah sudah ada delegasi dalam monitoring program atau kegiatan di 

madrasah? Apakah Ibu/Bapak telah melibatkan SDM dan organisasi 

madrasah dalam melakukan evaluasi program madrasah? 

• Apakah Ibu/Bapak telah mengikutsertakan guru, staf, peserta didik, dan 

pemangku kepentingan untuk membahas hasil evaluasi program madrasah 

dan perumusan rencana tindak lanjut hasil evaluasi? 

(4) Fasilitator menyampaikan bahwa Berbagi Pengalaman akan dilanjutkan dalam 

beberapa tahapan kegiatan yang memerlukan keterlibatan aktif dari peserta 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berikut kegiatannya :  

a. Menguraikan dan mengevaluasi: gunakan Lembar Kerja 2.2. Evaluasi Tugas 
Pokok dan Fungsi setiap Jabatan dalam Struktur Organisasi Madrasah. 

b. Menganalisis: gunakan Lembar Kerja 2.3. Analisis Potensi dan 
Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah – 1; dan 
Lembar Kerja 2.4. Analisis Potensi dan Kebutuhan Guru dan Tenaga 
Kependidikan di Madrasah – 2 

c. Menyusun  program  kerja :  gunakan Lembar Kerja 2.5. Menyusun Program 
Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru. 

d. Merancang  kegiatan  :  gunakan Lembar Kerja 2.6.  Merancang Kegiatan 
Masa Pengenalan Lingkungan Madrasah  

e. Menyusun  program  : gunakan Lembar Kerja 2.7. Menyusun Program 
Kapasitas  Peserta Didik   

f. Menyelesaikan studi kasus: gunakan Lembar Kerja 2.8. Memberdayakan 
guru dan tenaga kependidikan  

(5) Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

masing-masing dan kelompok lainnya memberikan tanggapan berupa koreksi, 

memberikan input untuk penyempurnaan jawaban. 

(6) Fasilitator memberikan penguatan untuk kegiatan ini. Gunakan catatan fasilitator 

berikut, dan minta peserta untuk menambahkan point lainnya. 

3 Kepala madrasah dalam mengelola SDM yang berfokus pada peningkatan 

kompetensi untuk mutu pembelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa hal, 

yaitu :  

• Dukungan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan. Identifikasi 

kebutuhan dilakukan bersama guru – tendik bersama kepala madrasah.  

• Bentuk dukungan tersebut harus terekam dan dimasukkan dalam program 

madrasah dan/atau RKAM 
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• Menyesuaikan program dan anggaran untuk mendukung mutu pembelajaran 

dan kompetensi guru dan tendik.  

 

(7) Minta peserta untuk melihat kembali Penilaian Diri yang telah dilengkapi pada 

awal kegiatan, minta mereka memeriksa jawaban: apakah ada perubahan jawaban? 

Bagian apa saja yang berubah? Berapa banyak yang berubah? Sebutkan 

alasannya! 

 
Topik 3. Usaha Pengembangan Madrasah (195 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk mengerjakan Penilaian Diri topik 2. Gunakan 

Lembar Kerja 3.1. Penilaian Diri. 

(2) Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi konsep madrasah ideal dengan 

membandingkan antara standar nasional pendidikan (8 SNP) dengan tuntutan di 

lapangan. 

(3) Kegiatan di atas akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan. Fasilitator akan 

membimbing peserta dengan tahapan-tahapan kegiatan tersebut, yaitu : 

a. Merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri 

Madrasah dengan Profil Madrasah. Gunakan Lembar Kerja 3.2. Merumuskan 

Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 

b. Membahas tentang Budaya Kerja, gunakan Lembar Kerja 3.3. Budaya Kerja 

Madrasah 

c. Merancang Desain Program Kerja Pengembangan Budaya Kerja Positif, 

gunakan Lembar Kerja 3. 4. Rencana Program Pengembangan Budaya Kerja 

Positif.  

d. Merancang Desain Program Kerja Pengembangan Kemitraan, gunakan Lembar 

Kerja 3. 5. Desain Program Kerja Pengembangan Kemitraan. 

e. Menentukan Prioritas Bidang Pengembangan Madrasah, gunakan Lembar Kerja 

3.6. Menentukan Prioritas Bidang Pengembangan Madrasah.  

(4) Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

masing-masing dan kelompok lainnya memberikan tanggapan berupa koreksi, 

memberikan input untuk penyempurnaan jawaban. 

(5) Minta peserta untuk melihat kembali Penilaian Diri yang telah dilengkapi pada 

awal kegiatan, minta mereka memeriksa jawaban: apakah ada perubahan jawaban? 

Bagian apa saja yang berubah? Berapa banyak yang berubah? Sebutkan 

alasannya! 

 

Topik 4. Pengelolaan Sistem Administrasi dan Informasi Madrasah (195 

menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk mengerjakan Penilaian Diri topik 2. Gunakan 

Lembar Kerja 4.1. Penilaian Diri. 
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(2) Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi konsep madrasah ideal dengan 

membandingkan antara standar nasional pendidikan (8 SNP) dengan tuntutan di 

lapangan. 

(3) Fasilitator menginformasikan kepada peserta untuk membaca Informasi Tambahan 

4.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Madrasah. Minta beberapa peserta 

untuk menyampaikan beberapa poin penting hasil bacaan dengan singkat.  

(4) Fasilitator menyampaikan bahwa kegiatan akan dilanjutkan dalam beberapa 

tahapan kegiatan yang memerlukan keterlibatan aktif dari peserta untuk mencapai 

hasil yang diharapkan. Berikut kegiatannya :  

a. Mengidentifikasi dan menganalisis, gunakan Lembar Kerja 4.2. Studi Kasus 

untuk Mengindentifikasi dan Menganalisis Pengelolaan Administrasi Madrasah.  

b. Merencanakan perbaikan administrasi kesiswaan dan administrasi persuratan, 

gunakan Lembar Kerja 4.3. Merencanakan Perbaikan Administrasi Kesiswaan 

dan Administrasi Persuratan, dilanjutkan dengan penyelesaian tugas pada 

Lembar Kerja 4.4. Perencanaan Administrasi Kesiswaaan dan Lembar Kerja 4.5. 

Perencanaan Administrasi Persuratan.  

c. Mengkoordinasikan perbaikan sistem administrasi madrasah, gunakan Lembar 

Kerja 4.6. Mengkoordinasikan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Madrasah 

d. Menyiapkan sistem informasi madrasah, gunakan Lembar Kerja 4.7. 

Merencanakan Pembuatan Sistem Informasi Madrasah (SIM) 

e. Merancang pembuatan sistem informasi madrasah, gunakan Lembar Kerja 4. 8. 

Membuat Rancangan SIM untuk Administrasi Madrasah. 

 

(5) Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

masing-masing dan kelompok lainnya memberikan tanggapan berupa koreksi, 

memberikan input untuk penyempurnaan jawaban. 

(6) Minta peserta untuk melihat kembali Penilaian Diri yang telah dilengkapi pada 

awal kegiatan, minta mereka memeriksa jawaban: apakah ada perubahan jawaban? 

Bagian apa saja yang berubah? Berapa banyak yang berubah? Sebutkan 

alasannya! 

 

Kegiatan Akhir (30 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta untuk melakukan refleksi kegiatan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan. Peserta bekerja dalam kelompok untuk 

menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi terdapat dalam catatan 

fasilitator di bawah ini :   

4 1. Apa saja yang Anda pelajari dari kegiatan pembelajaran pada modul ini? 

2. Apa saja hal/pengetahuan baru yang Anda peroleh selama kegiatan dalam 

topik:  

▪ Penyusunan RKM baru di madrasah 

▪ Pengelolaan SDM di madrasah  
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▪ Usaha pengembangan Madrasah 

▪ Perbaikan sistem administrasi dan informasi madrasah 

3. Apa manfaat setelah mempelajari empat topik tersebut terkait dengan 

peran Anda sebagai kepala madrasah? 

4. Apa topik prioritas yang akan Anda pelajari dan kembangkan lebih lanjut 

sesuai dengan kebutuhan madrasah?  

5. Bagaimana Anda akan mengembangkan keempat topik tersebut agar bisa 

dilaksanakan di madrasah Anda?  

 

(2) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil jawabannya.  

(3) Fasilitator menutup kegiatan dengan memberikan kesimpulan. Gunakan catatan 

fasilitator di bawah ini:  

5 
Menyusun rencana dan anggaran 

• Menetapkan langkah detil dan rencana kerja, serta menempatkan sumber 

daya. 

• Pembuatan rencana strategis, rencana tahunan, keputusan anggaran 

madrasah. 

Menentukan arah (visi misi madrasah) 

• Menentukan tujuan/cita-cita madrasah. 

Menyelaraskan 

• Menyampaikan informasi dan teladan agar warga madrasah mengerti dan 

menerima  visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan. 

Mengorganisasikan dan Membagi Tugas 

• Menetapkan struktur organisasi dan pengampunya. 

• Membagi tugas dan tanggung jawab. 

• Menetapkan peraturan dan prosedur sebagai petunjuk kerja. 

• Menciptakan sistem untuk memonitor pekerjaan. 

Mengendalikan dan menyelesaikan masalah 

• Memonitor hasil, mengidentifikasi penyimpangan dan bersama-sama 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Memberikan motivasi dan Inovasi 

• Memberikan semangat kepada warga madrasah agar bisa menyelesaikan 

masalah yang sedang mereka hadapi. 
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Langkah-Langkah Kegiatan On the Job Learning (ON) – 

960 menit 

 
(1) Pada tahap ini,  peserta akan melaksanakan kegiatan sesuai rencana tindak lanjut 

yang telah dibuat pada tahap IN-1. Selama melakukan On the Job Learning, 

peserta melibatkan pengawas Pembina untuk mendapatan arahan, bimbingan dan 

supervisi.  

(2) Peserta dapat membuka kembali materi penguatan, serta mempelajari latihan-

latihan soal dan informasi tambahan.  

(3) Pada akhir Tahap On, peserta membuat laporan dan mempersiapkan bahan-bahan 

untuk mempresentasikan hasil yang telah diperoleh, yaitu sebagai berikut: 

KEGIATAN MATERI 1 

RENCANA KERJA MADRASAH  

❖ Melakukan penyusunan Rencana Kerja 

Madrasah  

KEGIATAN MATERI 2 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DI MADRASAH 

 

❖ Melakukan penyusunan Program 

Pemberdayaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan. 

❖ Membuat Program Kerja Pengembangan 

Kapasitas Peserta Didik. 

KEGIATAN MATERI 3 

USAHA PENGEMBANGAN 

MADRASAH 

 

❖ Melakukan penyusunan Desain Program 

Kerja Budaya  Madrasah. 

❖ Membuat Program Pengembangan 

Kemitraan Madrasah. 

KEGIATAN MATERI 4 

SISTEM ADMINISTRASI DAN 

INFORMASI MADRASAH 

❖ Melaksanakan peningkatan Sistem 

Administrasi dan Informasi Madrasah. 

 

(4)  Selama melakukan seluruh kegiatan On, Peserta diminta mencatat beberapa hal 

sebagai dasar dalam penyusunan laporan, yaitu: 

• Waktu pelaksanaan dan para pihak yang terlibat 

• Masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya 

• Manfaat yang diperoleh dari praktik langsung di  madrasah 

(5) Laporan disusun secara tertulis maksimal 10 halaman, dan laporan tersebut akan 

Peserta kumpulkan pada kegiatan In-2 dengan sistematika laporan sebagai 

berikut:  

SISTEMATIKA LAPORAN 
 
Halaman Sampul 
Lembar Pengesahan 
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Kata Pengantar 
Daftar Isi 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan 

C. Landasan Hukum 

II. PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

1) Tagihan 1 

2) Tagihan 2 

Dst 

3) Tagihan 8 

C. Kendala/ Hambatan dan Solusi 

D. Manfaat 

1. Bagi Diri Sendiri (Kepala Madrasah) 

2. Bagi Peserta Didik 

3. Bagi Madrasah 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

` 
LAMPIRAN 

A. Rencana Tindak Lanjut 

B. Dokumen/ Foto dan Dokumen lainnya 

 

Langkah-Langkah Kegiatan In Service Learning 2 (IN-2) 
- 360 menit 

 

Kegiatan Awal (30 menit) 

(1)  Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang tujuan kegiatan In – 2 sesuai 

dengan catatan fasilitator di bawah ini: 

6 Catatan Fasilitator 
 
▪ Kegiatan In-2 dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan 

peserta tentang manajerial setelah tuntasnya kegiatan On the Job Learning. 

Peserta menunjukkan bukti dokumen laporan serta mempresentasikannya. 

Fasilitator melakukan penilaian hasil On the Job Learning dan paparan 

presentasinya.  
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▪ Semua bukti fisik dokumen meliputi laporan On the Job Learning dan bahan 

presentasi On Job the Learning dan pendukung lainnya dipresentasikan.  

 

Kegiatan Inti (300 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta mempersiapkan dan memaparkan On the Job Learning 

melalui presentasi yang meliputi informasi sebagai berikut : 

a. Waktu pelaksanaan dan para pihak yang terlibat 

b. Masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya 

c. Manfaat yang diperoleh dari praktik langsung di madrasah 

d. Rencana tindak lanjut 

(2) Penilaian dan Umpan Balik oleh Fasilitator : Setelah menyelesaikan semua tugas 

yang tertera pada modul, maka fasilitator akan melakukan penilaian dan 

memberikan umpan balik. Fasilitator memberikan penilaian setelah memeriksa 

tugas dan tagihan. Umpan balik akan diberikan oleh fasilitator sesuai dengan hasil 

pemeriksaan tagihan maupun kisi-kisi penilaiannya. Catatan fasilitator di bawah 

ini sebagai panduannya: 

7 Catatan Fasilitator 

Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta 

melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan program. 

Aspek yang dinilai mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

1. Aspek Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan diperoleh melalui tes akhir modul yang dilakukan segera 

setelah peserta menyelesaikan kegiatan pembelajaran untuk satu modul. Bentuk 

soal adalah pilihan ganda. Materi soal sesuai dengan indikator kompetensi pada 

modul. 

2. Aspek Keterampilan 

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta 

dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang 

diperoleh serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. 

Penilaian keterampilan menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian 

aspek keterampilan dilakukan pada saat pembelajaran melalui penugasan 

individu dan/atau kelompok oleh fasilitator. Komponen yang dinilai dapat berupa 

hasil Lembar Kerja dan/atau hasil praktik sesuai dengan kebutuhan. 

3. Aspek Sikap 

Penilaian sikap dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta pada aspek 

kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan. Sikap-sikap tersebut dapat 

diamati pada saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan 

kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat 

berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain. Penilaian aspek sikap dilakukan 

mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh 

fasilitator pada setiap materi. 

 



 
 

24 
 

Kegiatan Akhir (30 menit) 

(1) Fasilitator minta peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan 

input/umpan balik dari tahapan sebelumnya untuk perbaikan. Penyusunan 

rencana tindak lanjut berdasarkan tabel di bawah ini :  

 

  

 
No. 

 
Uraian Kegiatan 

Tujuan 

Pelaksanaan 

Indikator 

Ketercapaian 

Waktu 

Pelaksanaan 
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Mengelola 
sistem informasi 
madrasah untuk 
penyusunan 
program dan 
pengambilan 
keputusan. 

Memanfaatkan 
kemajuan 
teknologi 
informasi bagi 
peningkatan 
pembelajaran 
dan manajemen 
madrasah. 

Informasi Tambahan 1.1. 
Peta Kompetensi 

 

 

  

PMA 58 TAHUN 2017 TENTANG KEPALA MADRASAH 

3.a. Menyusun 
perencanaan 
madrasah dalam 
berbagai skala 
perencanaan. 

3.b. Mengembangkan 
madrasah sesuai dengan 
kebutuhan. 

3.f. Mengelola guru dan 

tenaga kependidikan 
dalam rangka 
pemberdayaan sumber 
daya manusia secara 
optimal. 

3.i. Mengelola peserta didik 
untuk penerimaan peserta 
didik baru dan 
pengembangan kapasitas 
peserta didik. 

KOMPETENSI MANAJERIAL 

Materi 1. 
Rencana 
Kerja dan 
Anggaran 
Madrasa
h 

Topik 2. 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Madrasah 

Topik 3.  

Usaha 

Pengembangan 

Madrasah 

Topik 4.   

Pengelolaan Sistem 

Administrasi dan 

Informasi madrasah 

Topik 1. 

Rencana Kerja 

dan Madrasah 



 
 

26 
 

Informasi Tambahan 1.2. 
Konsep Rencana Kerja Madrasah (RKM) 

 
1. Konsep Rencana Kerja Madrasah (RKM) 

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah menyebutkan 

bahwa kepala madrasah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan 

kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.   Salah satu 

aktivitas atau tahapan penting dalam kegiatan manajerial adalah menyusun perencanaan. 

Perencanaan adalah langkah atau tahapan yang sangat penting dalam manajemen.  Menurut 

Garth N. Jone (2007:15), perencanaan yaitu pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan 

atau perkiraan yang mendekati (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-

tindakan kemudian.  Sedangkan menurut Terry (2015), perencanaan adalah pemilihan dan 

menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan 

dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan adalah pengambilan keputusan secara rasional dan 

sistematis untuk menentukan tindakan yang dianggap tepat sebagai upaya mencapai tujuan. 

2. Prosedur Penyusunan RKM  

Penyusunan RKM diawali dengan pelaksanaan Evaluasi Diri Madrasah (EDM).  Pelaksanaan 

EDM menggunakan instrumen yang diturunkan dari regulasi tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).  Dari pelaksanaan EDM dihasilkan peta mutu madrasah yang 

menggambarkan kondisi madrasah yang merupakan capaian SNP.  Peta mutu madrasah 

merupakan data awal yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan RKM.  

Instrumen EDM dapat dipelajari dan diunduh pada alamat berikut (ctrl+click to follow link): 

https://docs.google.com/document/d/1yYeM-iylomPPZeQEu7m1ddBjNLNiX_Eb/edit 

Dari hasil EDM kemungkinan diperoleh berbagai kekurangan atau masalah yang perlu 

dibuatkan rekomendasi untuk perbaikan.  Mengingat keterbatasan sumberdaya, jika 

rekomendasi untuk perbaikan jumlahnya cukup banyak maka harus dipilih dengan 

menggunakan skala prioritas.  Dengan demikian, program kerja dan kegiatan yang disusun 

dan dimuat dalam RKM adalah hal-hal penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap 

peningkatan mutu madrasah. 

Dalam rangka penjaminan mutu, selama proses pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan 

monitoring secara internal oleh satuan pendidkan. Selain itu pada akhir periode dilakukan 

evaluasi kegiatan dan hasilnya dibuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen 

penyelenggaraan madrasah.  Hasil evaluasi kegiatan digunakan sebagai peta mutu madrasah 

berikutnya, dan hasil tersebut digunakan sebagai dasar penentuan standar kinerja, dan 

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja berikutnya.  Materi 

tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Madrasah (SPPM) dapat dipelajari melalui 

alamat berikut (ctrl+click to follow link): 

https://www.youtube.com/watch?v=KsozvTn1nzc&list=PLRqqVblC_Mz9qA9YzFdbEN7L_HRa

Cg88C&index=4 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1yYeM-iylomPPZeQEu7m1ddBjNLNiX_Eb/edit
https://www.youtube.com/watch?v=KsozvTn1nzc&list=PLRqqVblC_Mz9qA9YzFdbEN7L_HRaCg88C&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KsozvTn1nzc&list=PLRqqVblC_Mz9qA9YzFdbEN7L_HRaCg88C&index=4
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Informasi Tambahan 2.1. 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Madrasah 

 
1. Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang efektif – efisien memerlukan perencanaan 

program berbasis kondisi nyata.  Oleh karena itu, dengan memetakan kualifikasi dan kompetensi 

guru dan tenaga kependidikan, Saudara akan mampu menempatkan dan memberi tugas atau 

bahkan melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan guru adalah penentuan beban kerja 

guru sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah (Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).  Beban kerja guru 

secara eksplisit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan penjelasan 

secara rinci tentang beban kerja guru diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 890 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat 

Pendidik, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 15 Tahun 

2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Madrasah, dan Pengawas Madrasah.  Materi 

tentang KMA 890 Tahun 2019 dan Permendikbud 15 Tahun 2018 dapat dipelajari melalui 

alamat masing-masing berikut (ctrl+click to follow link): 

https://drive.google.com/file/d/1HRDWk6DjPDc3hLww06_kZfD7dVWN_HUR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1TukxUXuvH_H1XDuflW9ghtDWU1ebWA-9/view?usp=sharing 

 

2. Pengelolaan Peserta Didik 

Pengelolaan peserta didik merupakan salah satu kunci atau tolok ukur terhadap efektivitas dan 

efisiensi keberhasilan kinerja kepala madrasah. Adanya proses pengelolaan peserta didik yang 

terencana dengan baik dan berkualitas akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Dengan demikian, madrasah dapat mewujudkan visi-misi yang telah dirumuskan 

bersama.  Aktivitas pengelolaan peserta didik ini mencakup beberapa hal, yaitu penerimaan 

peserta didik baru, penempatan, pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik.  

Pengelolaan aktivitas peserta didik ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya 

madrasah/madrasah, serta menjadi bagian dari kegiatan pembinaan dan pengembangan 

berkelanjutan di madrasah untuk peserta didik tersebut.  

Proses penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru 

dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Materi tentang 

penerimaan peserta didik baru dapat dipelajari melalui alamat berikut (ctrl+click to follow link): 

https://drive.google.com/file/d/1A-Taqox-GuVPtxB4PJlQIJwucARHS9wf/view?usp=sharing 

Salah satu bentuk pembinaan untuk pengembangan kapasitas peserta didik adalah melaksanakan 

kegiatan orientasi peserta didik baru yang bersifat akademis dan pengenalan lingkungan tanpa 

kekerasan.  Dalam konteks madrasah, kegiatan orientasi ini dipopulerkan dengan istilah Masa 

Taaruf Siswa Madrasah (Matsama) yang meliputi pengenalan kegiatan rutin ciri khas madrasah, 

sarana dan prasarana madrasah, nilai dan tata tertib madrasah, serta karakter dan budaya yang 

https://drive.google.com/file/d/1HRDWk6DjPDc3hLww06_kZfD7dVWN_HUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TukxUXuvH_H1XDuflW9ghtDWU1ebWA-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-Taqox-GuVPtxB4PJlQIJwucARHS9wf/view?usp=sharing
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ada di lingkungan madrasah kepada peserta didik baru.  Materi tentang Masa Taaruf Siswa 

Madrasah dapat dipelajari melalui alamat berikut (ctrl+click to follow link): 

https://drive.google.com/file/d/190qxEJIWLT_2JnPxaXJliC3MYHqsu6R/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/190qxEJIWLT_2JnPxaXJliC3MYHqsu6R/view?usp=sharing
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Informasi Tambahan 4.1. 
Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Madrasah 

 
1. Perencanaan Perbaikan dan Pelaksanaan Perbaikan Sistem Administrasi Madrasah 

• Kata ‘administrasi’ berasal dari bahasa Latin, ad dan ministrare. Ad berarti intensif, dan 

ministrare berarti melayani, membantu, memenuhi.  Kegiatan administrasi ditekankan pada 

proses dan metode untuk menjamin suatu tindakan yang tepat.  

• Administrasi diartikan sebagai proses dan sekaligus sebagai tugas (kewajiban).  

Administrasi sebagai proses kegiatan meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan/kepemimpinan dan pengawasan/pengendalian. Keempat komponen tersebut 

merupakan suatu sistem yang terpadu, yakni antara satu dengan lainnya saling berkaitan 

secara utuh. Artinya, perencanaan harus diorganisasi, diarahkan, dan diawasi.  

• Pengorganisasian juga harus direncanakan, diarahkan, dan kemudian dikendalikan.  Begitu 

pula pengendalian pun harus direncanakan, diorganisasi, dan diarahkan.  Oleh karena itu, 

administrasi madrasah merupakan kegiatan penyediaan, pengaturan, dan pendayagunaan 

segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah secara efektif dan 

efisien.  

• Ruang lingkup administrasi madrasah meliputi beberapa komponen administrasi, yaitu:  1) 

kurikulum, 2) kesiswaan, 3) kepegawaian (pendidik dan tenaga kependidikan), 4) 

bimbingan dan konseling, 5) tata persuratan dan kearsipan, 6) humas, 7) sarana prasarana, 

dan  8) keuangan. 

2. Perencanaan Pembuatan Sistem Informasi Madrasah 

• Sistem Informasi Madrasah (SIM) adalah suatu sistem yang diperlukan untuk menyediakan 

informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan madrasah. Seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI), madrasah diharapkan mampu 

memanfaatkan TI untuk mengelola madrasah.   

• Kepala madrasah yang bertugas sebagai pengelola madrasah memiliki peranan yang 

penting bagi pengembangan madrasah terkait dengan tugasnya tersebut.  Oleh karena 

itu, peningkatan kompetensi SIM terus dilakukan sesuai perkembangan TI yang semakin 

pesat. 

• Peningkatan kemampuan kepala madrasah dalam bidang TI ini diharapkan dapat 

membantu meningkatkan implementasi teknologi informasi khususnya dalam hal SIM 

sehingga dapat membantu meningkatkan mutu madrasah secara keseluruhan.  

• Kepala madrasah diharapkan mampu merancang SIM dan mengelolanya untuk 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 
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Lembar Kerja 1.1. 
Penilaian Diri 

 

Petunjuk : 

 Penilaian diri digunakan untuk mengukur kemajuan kegiatan yang anda ikuti: sebelum dan 

sesudah. 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban benar. 

1. MA Al-Insan telah melakukan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala 

Madrasah dan telah disusun Laporan hasil analisisnya. Laporan Hasil EDM harus menjadi bahan 

utama dalam penyusunan perencanaan madrasah. Komponen-komponen RKAJM yang 

menampung hasil EDM adalah .... 

a. Indentifikasi tantangan nyata, program strategis, hasil yang diharapkan, dan alternatif 

langkah-langkah pemecahan masalah. 

b. Indentifikasi tantangan nyata, program strategis, hasil yang diharapkan, dan tonggak-

tonggak keberhasilan 

c. Program strategis, hasil yang diharapkan, alternatif langkah-langkah pemecahan 

masalah, dan tonggak-tonggak keberhasilan 

d. Program strategis, alternatif langkah-langkah pemecahan masalah, dan tonggak-tonggak 

keberhasilan 

e. Hasil yang diharapkan, alternatif langkah-langkah pemecahan masalah, dan tonggak-

tonggak keberhasilan 

2. Dalam menyusun rencana pelaksanaan program madrasah perlu mempertimbangkan beberapa 

hal agar dapat berlangsung efisien dan efektif. Hal-hal tersebut adalah …. 

a. kelompok kerja, pengarah tim kerja, dan penanggung jawab 

b. petunjuk teknis, dana, SDM, dan strategi perencanaan 

c. alokasi waktu, cara, teknik dan strategi perencanaan 

d. alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM dan fasilitas 

e. petunjuk teknis, dana, SDM, dan fasilitas 

3. Pak Basri seorang Kepala Madrasah yang akan melakukan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan di madrasahnya. Pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan tersebut diarahkan 

untuk mengetahui …. 

a. kesesuaian penugasan dengan ijazah dan keseimbangan beban tugas 

b. kesesuaian penugasan dengan keahlian dan keseimbangan beban tugas 

c. kesesuaian penugasan dengan ijasah dan keseimbangan tugas tambahan 

d. kesesuaian penugasan dengan keahlian dan keseimbangan tugas tambahan 

e. kesesuaian penugasan dengan ijazah dan keseimbangan tugas utama-tugas 

tambahan 

4. Data hasil analisis kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan masa datang suatu 

madrasah menunjukkan terdapat kesenjangan dalam Standar Proses yang cukup tajam, maka 

madrasah tersebut perlu meningkatkan kualitas SDM khususnya guru dalam hal …. 

a. persiapan pembelajaran, persyaratan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 
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pengawasan pembelajaran 

b. persiapan pembelajaran, persyaratan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

pelaksanaan penilaian pembelajaran 

c. persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan 

pelaksanaan penilaian pembelajaran 

d. persyaratan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian 

pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran 

e. persyaratan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian 

pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran 

5. Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analis SWOT) suatu madrasah 

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi nyata dan kondisi yang 

diharapkan. Data ini penting bagi madrasah tersebut untuk …. 

a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dan alternatif penyelesaiaannya 

b. membandingkan kondisi madrasah dengan madrasah/ madrasah lain 

c. membandingkan tingkat kesulitan antar-komponen SNP 

d. mengetahui kekuatan dan peluang madrasah untuk maju 

e. mengetahui kesulitan yang dialami madrasah 

6. Pak Joko, seorang kepala madrasah akan menyusun rencana kerja madrasah. Salah satu hal 

penting yang ingin diketahui oleh pak Joko adalah ingin mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dimiliki madrasah agar rencana kerja tersebut sesuai dengan kondisi 

riil madrasah. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan …. 

a. membandingkan hasil analisis konteks dengan hasil laporan EDM 

b. membandingkan hasil analisis konteks dengan kondisi madrasah yang diharapkan 

c. membandingkan kondisi madrasah saat ini dengan kondisi madrasah yang diharapkan 

d. membandingkan harapan warga madrasah dengan kondisi madrasah saat ini 

e. membandingkan capaian prestasi madrasah dengan tujuan madrasah yang direncanakan. 

7. Sebelum madrasah menyusun rencana kerja madrasah yang tertuang dalam RKAM, madrasah 

tersebut melakukan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Berdasarkan hasil EDM ini, maka madrasah 

akan mendapatkan gambaran tentang …. 

a. kinerja madrasah dalam mewujudkan SPM Pendidikan dan tujuan madrasah 

b. tahapan pengembangan madrasah dalam pencapaian SNP dan SPM Pendidikan 

c. tahapan pengembangan madrasah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

d. kelebihan dan kekurangan madrasah dalam mencapai indikator- indikator visi dan misi 

madrasah 

e. kelebihan dan kekurangan SDM (guru dan tenaga kependidikan) yang dimiliki dalam 

mencapai tujuan madrasah 

8. Langkah awal yang seharusnya dilakukan kepala madrasah dan tim pengembang madrasah 

ketika melakukan review terhadap RKM adalah…. 

a. mencermati apakah setiap program/kegiatan dalam RKM telah memuat rincian biaya 

b. memeriksa apakah setiap SNP dalam RKM telah memuat rincian program/kegiatan 

c. mencermati apakah dalam RKAM telah mencantumkan 8 (delapan) komponen SNP 

d. mengidentifikasi rincian program/kegiatan yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya 

e. mengidentifikasi rincian program/kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahun 

berjalan 
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9. Pak Ahmad adalah kepala madrasah yang telah selesai menyusun laporan pelaksanaan supervisi 

akademik guru-gurunya semester ini. Hasil supervisinya adalah bahwa 60% guru belum 

menganalisis hasil ulangan yang dilakukan. Selanjutnya hasil supervisi ini dijadikan dasar 

menyusun program kegiatan tindak lanjutnya yang akan dimasukkan dalam RKM yaitu 

menyusun program …. 

a. remedial teaching 

b. ekstra-kurikuler 

c. induksi guru sejawat 

d. pelajaran tambahan 

e. workshop bagi guru 

10. Pada akhir tahun ajaran kepala madrasah mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran tahun berjalan. Ada beberapa usulan guru- guru untuk pengembangan 

madrasah. Usulan kegiatan tersebut adalah: 

1) Pak Banu sebagai wakil kepala bidang Humas mengusulkan penambahan jumlah bahan 

cetak jurnal penelitian guru madrasah 

2) Pak Bagus mengusulkan perbaikan gerbang madrasah sebagai “wajah” madrasah 

3) Pak Bondan mengusulkan pagar belakang madrasah untuk ditinggikan agar keamanan 

madrasah terjamin 

4) Ibu Rahmi sebagai pengelola perpustakaan madrasah mengusulkan penambahan buku 

perpustakaan terutama buku materi pembelajaran sains 

5) Ibu Zahra sebagai pembina ekstrakurikuler mengusulkan pengadaan pakaian seragam 

drum band baru 

Sebagai kepala madrasah, kegiatan yang akan diprioritaskan dalam menyusun RKM tahun 

depan adalah usulan kegiatan …. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 4 

d. 2 dan 4 

e. 2 dan 5 
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Lembar Kerja 1.2. 
Identifikasi Kondisi Madrasah berdasarkan Analisa Konteks atau 

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) 
 

A. Petunjuk kegiatan : 

 Peserta mengidentifikasi kondisi nyata madrasah masing-masing berdasarkan hasil analisis 

konteks atau laporan EDM untuk setiap standar dalam SNP. 

 Dalam proses identifikasi dan analisa tersebut, peserta mempertimbangkan unsur sosial 

inklusi, yaitu: lingkungan geografis, budaya, agama, ras, gender, perlindungan anak, 

kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus. 

 Peserta dapat berdiskusi dalam kelompok (secara daring atau luring). Jika tidak 

memungkinkan dalam kelompok, peserta dapat bekerja secara berpasangan atau 

individual. 

 

B. Soal Diskusi : 
1. Bagaimana kondisi nyata madrasah Saudara berdasarkan hasil analisis konteks atau 

laporan EDM untuk setiap standar dalam SNP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berdasarkan kondisi nyata madrasah Saudara (sebagaimana uraian Saudara pada no.1) 

dengan memperhatikan keunggulan sumber daya manusia yang ada di madrasah, 

buatlah 1 (satu) rencanan program kerja madrasah!  
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Lembar Kerja 1.3. 
Analisis Aspek-Aspek Dokumen RKAM 

 

A. Petunjuk kegiatan : 

 Peserta dalam kelompok mendiskusikan tentang analisis aspek-aspek dokumen dalam 

RKM. Setelah kembali ke madrasah, Saudara diminta untuk melakukan analisis aspek-aspek 

dokumen RKM yang dilaksanakan melalui musyawarah bersama Tim Pengembang 

Madrasah. 

 Hasil musyawarah diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa antar komponen 

dalam RKM telah memiliki kesinambungan secara logis dan sistematis. Hasil musyawarah 

dapat Saudara tuangkan dalam lembar kerja berikut ini! 

B. Bahan Diskusi 

  

No 

 

 
Aspek 

 
Kekurangan 

 
Saran Perbaikan 

 
1 Analisis Strategis Lingkungan   

2 

Identifikasi Tantangan Nyata 
(kesenjangan kondisi) antara Kondisi 
Pendidikan saat ini terhadap Kondisi 
Pendidikan masa datang 

  

3 Visi Madrasah   

4 Misi Madrasah   

 
5 Tujuan Madrasah dalam 4 Tahun   

6 Program Strategis   

 
7 

Strategi pencapaian  

pelaksanaan 
  

8 Hasil yang diharapkan   

 
9 Monitoring dan Evaluasi   
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Lembar Kerja 1.4. 
Rumusan Target Capaian Kegiatan dan Kunci Keberhasilan 

 
Petunjuk Kegiatan:  

 Berdasarkan pada tujuan atau sasaran 1 tahunan dan 4 tahun ke depan dalam program 

RKM, maka selanjutnya Saudara diminta untuk merumuskan tonggak-tonggak kunci 

keberhasilan (milestone) serta output apa saja yang akan dihasilkan, baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif dan strategi pencapaiannya. 

 Rumusan yang Saudara hasilkan, diharapkan sebagai gambaran prestasi madrasah Saudara 

untuk target 1 tahun dan (hingga) 4 tahun kedepan. Demikian pula untuk hasil-hasil yang 

akan dicapai dari program lainnya. Misalnya dari program pencapaian standar nasional 

aspek standar isi, bentuk hasil yang akan dicapai apa saja dalam jangka satu tahun bisa 

terwujud. 

 Diskusikanlah bersama peserta lain, dan gunakanlah lembar kerja berikut untuk 

merumuskan target capaian kegiatan dan kunci keberhasilan (milestone). 

 

 Keberadaan RKM  
Alternatif 

Penyelesaian 
Masalah 

No. Standar 
 

Kondisi 
Saat ini 

Target 
1 Tahun 

Target 
4 Tahun 

 
1. 

Standar Kompetensi 
Lulusan 

a. Sikap Spritual dan 
Sosial 

b. Pengetahuan 

c. Keterampilan 

    

 
 

2. 

Standar Isi 

a. Penyusunan Buku 1. 
KTSP 

b. Penyusunan Buku 2. 
Silabus 

c. Penyusunan Buku 3. 
RPP 

d. Tim Pengembang 
Kurikulum 

    

 
 
 

3. 

Standar Kompetensi 
Lulusan 

a. Pengembangan silabus 
oleh guru 

b. Pengembangan RPP 
oleh guru 

c. Pengembangan 
Pembelajaran 
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4 
Standar Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 

a. Kualifikasi guru 

b. Kompetensi guru 

c. Pengembangan 
Profesi guru 

    

5 
Standar Sarana Prasarana 

a. Lahan 

b. bangunan/ gedung 

c. Peralatan 

    

6 
Standar Pengelolaan 

a. Penyusunan RKM 

b. Pedoman 
Pengelolaan 

c. Visi, Misi, dan 
Tujuan Madrasah 

    

7 
Standar Pembiayaan 

a. Penyusunan RKAM 

b. Dokumen 
Investasi 

c. Realisasi Modal 
Kerja 

    

8 
Standar Penilaian 
Pendidikan 

a. Penetapan KKM 

b. Penilaianm 
Kompetensi 
Sikap, Pengetahuan, 
Keterampilan 

c. Penilaian Proses dan 
Hasil Belajar 
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Lembar Kerja 1.5. 
Arah Perencanaan Program Penyusunan Kegiatan dalam RKM 

 

Petunjuk Kegiatan : 

 Fokus kegiatan pada pencapaian kompetensi Saudara dalam menyusun kegiatan RKM.  

 Saudara akan mendiskusikan perencanaan program penyusunan RKM bersama Tim 

Pengembang Madrasah. Kerjasama yang baik dengan tim dalam menyusun RKM harus 

menjadi keputusan tim untuk membangun komitmen bersama pada saat pelaksanaannya. 

 Rumusan rencana program dalam RKM ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, dan 

atau strategi yang efisien, efektif, dan layak untuk dilaksanakan. 

  Cara ini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada program tersebut. 

Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau workshop, seminar, 

lokakarya, temu alumni, kunjungan, In House Training, pendampingan, bimbingan teknis 

rutin, dan lainnya. Dalam perencanaan harus mempertimbangkan alokasi waktu, 

ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan sebagainya. 

 

 

No. 

 

Komponen/ Aspek 

 

Kegiatan 

 

Strategi 
Sumber 

Anggaran 

1 Mutu Pendidikan    

2 Akses dan Pemerataan 

Pendidikan 

   

3 Efisiensi Pendidikan    

4 Relevansi Pendidikan    

5 Daya Saing Lulusan    

6 Pencitraan Publik    
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Lembar Kerja 1.6. 
Rencana Kegiatan dalam RKM 

 

Petunjuk Kegiatan : 

 Berdasarkan pada perencanaan program yang telah Saudara kerjakan dalam kegiatan 

sebelumnya, Saudara bersama Tim Pengembang Madrasah dapat berdiskusi untuk 

menyusun hasil yang diharapkan sesuai dengan kemampuan madrasah.  

 Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara lugas tentang aspek-aspek yang ingin 

dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, kapan dilaksanakan dan sumber biaya yang 

dibutuhkan. 

 Kerja sama dengan Tim Pengembang Madrasah sangat diperlukan untuk menampung 

aspirasi, ide dan gagasan tim agar rasa ikut memiliki terhadap rencana kegiatan ini muncul, 

dan pada akhirnya dapat bersama-sama untuk merealisasikannya.  

 Tuliskan hasil kerja Saudara pada lembar kerja berikut ini. 

 

 

 
No. 

 
Komponen/ Aspek 

Strategi 
Kegiatan 

Hasil yang 
Diharapkan 

 
Waktu 

 Sumber 
Biaya 

1. Mutu Pendidikan     

2. Akses dan Pemerataan 
Pendidikan 

    

3. Efisiensi Pendidikan     

4. Relevansi Pendidikan     

5. Daya Saing Lulusan     

6. Pencitraan Publik     

 

 Dengan selesainya kegiatan ini, berarti Saudara telah memiliki kemampuan tentang 

bagaimana cara menyusun rencana kegiatan dalam RKM 
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Lembar Kerja 2.1. 
Penilaian Diri 

 

Petunjuk : 

 Penilaian diri digunakan untuk mengukur kemajuan kegiatan yang anda ikuti: sebelum dan 

sesudah. 

 Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara merupakan jawaban yang tepat. 

 

1. Dalam menganalisis kebutuhan pendidik di madrasah, data-data yang paling tepat dijadikan 

sebagai acuan adalah .... 

A. jumlah peserta didik, jumlah jam pelajaran, beban mengajar pendidik, jumlah peserta didik 

dalam satu kelas, jumlah pendidik yang ada, jumlah pendidik yang akan 

pensiun/berhenti/meninggalkan jabatan keguruan. 

B. jumlah jam pelajaran, jumlah peserta didik dalam satu kelas, jumlah pendidik yang ada, 

jumlah peserta didik, beban mengajar pendidik, jumlah ruang kelas. 

C. jumlah peserta didik, jumlah jam pelajaran, beban mengajar pendidik, jumlah peserta didik 

dalam satu kelas, jumlah pendidik yang ada, pendidik yang akan 

pensiun/berhenti/meningggalkan jabatan keguruan, jumlah ruang kelas. 

D. jumlah peserta didik, jumlah jam pelajaran, pendidik yang ada, pendidik yang akan 

pensiun/berhenti/meninggalkan jabatan keguruan, jumlah ruang kelas 

E. jumlah peserta didik, jumlah jam pelajaran, jumlah ruang kelas, jumlah peserta didik dalam 

satu kelas, jumlah pendidik yang ada, jumlah pendidik yang akan 

pensiun/berhenti/meninggalkan jabatan keguruan. 

2. Jumlah peserta didik Madrasah Harapan 750 orang; Beban studi peserta didik untuk seluruh 

mata pelajaran 40 jam perminggu (menurut kurikulum yang diberlakukan); Besar kelas rata-

rata 36 orang; dan Beban mengajar guru perminggu 24 jam. Guru yang ada 30 orang, yang 

akan pensiun 2 orang, yang akan pindah atau keluar 1 orang dan yang diberikan izin untuk 

meneruskan studi 3 orang. Berapa kekurangan guru dari madrasah Harapan tersebut? 

A. 5 guru 

B. 6 guru 

C. 8 guru 

D. 10 guru 

E. 11 guru 

3. Madrasah Negeri XY memiliki 3 orang guru baru hasil seleksi/rekruitmen pemerintah daerah. 

Ketiga orang guru tersebut berasal dari madrasah swasta yang berbeda, dimana mereka 

telah mengajar lebih dari 5 tahun. Sebagai Kepala Madrasah, langkah apa yang akan 

Saudara lakukan terhadap mereka di awal masa kerja mereka di madrasah Saudara? 

A. Saya akan langsung menugaskan mereka mengajar di kelas karena mereka sudah 

berpengalaman mengajar di madrasah lama. 

B. Saya akan menempatan mereka terlebih dahulu di bagian administrasi karena jam 

mengajar sudah terisi oleh guru yang sudah ada. 

C. Saya akan menempatan mereka terlebih dahulu di bagian administrasi karena status 

kepegawaian mereka masih  CPNS. 
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D. Saya tidak akan memberi jam mengajar kepada mereka terlebih dahulu sampai mereka 

menjadi PNS  penuh. 

E. Saya akan menugaskan guru senior untuk mendampingi mereka dalam menjalankan 

tugas keguruan di madrasah baru ini. 

4. Sebuah MI di Kota YZ memiliki 384 peserta didik dengan jumlah rombongan belajar 12. 

Masing-masing jenjang terdiri dari 2 rombongan belajar. Beban studi peserta didik 

berdasarkan muatan kurikulum pada KTSP madrasah tersebut untuk kelas 1 adalah 28 jam per 

minggu, kelas 2 adalah 30 jam per minggu, kelas 3 beban studinya 32 jam per minggu 

sedangkan untuk peserta didik kelas 4–6 beban studinya 36 jam per minggu. Besar kelas 

(jumlah peserta didik dalam satu kelas) rata-rata 32 peserta didik. Beban mengajar guru 

perminggu 24 jam. Jumlah guru yang ada 14 orang, dan dari jumlah tersebut 2 orang guru 

akan pensiun satu bulan lagi. 

Dari permasalahan tersebut, sikap anda sebagai kepala untuk menyelesaikan permasalahan 

madrasah tersebut adalah .... 

A. membiarkan keadaan tersebut sampai pihak Kantor Kementerian Agama setempat 

menyelesaikan 

B. mengangkat guru honorer 2 orang untuk menjadi guru di madrasah tersebut 

C. mengajukan ke Kantor Kementerian Agama setempat untuk menyiapkan guru pengganti 

D. mengajak guru dari madrasah lain untuk mengajar di madrasah tersebut 

E. menugaskan guru-guru yang ada madrasah untuk mengajar memenuhi kekurangan 

5. Sebuah MTs Negeri WW mempunyai 10 rombel, masing-masing 32 siswa. Madrasah tersebut 

mempunyai guru sebanyak 10 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut: S-1 Matematika 2 

orang; S-1 Bahasa Indonesia 1 orang; D-3 Bahasa Inggris 1 orang; D-3 Sejarah 1 orang; D-3 Olah 

Raga 1 orang; S-1 Seni Rupa 1 orang; D-3 Agama 1 orang; dan S-1 IPS 2 orang. 

Berdasarkan kasus di atas hasil identifikasi masalah di antaranya adalah…. 

A. kekurangan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

B. sebanyak 4 orang guru yang belum memenuhi  kualifikasi 

C. sebanyak 8 guru memenuhi kualifikasi 

D. kelebihan guru IPS 

E. kekurangan guru Agama 

6. MTs XYZ memiliki 864 peserta didik dengan jumlah rombel 27. Kelas VII terdiri atas 11 

rombel, kelas VIII terdiri atas 9 rombel. Kelas IX terdiri atas 7 rombel. Beban studi peserta didik 

berdasarkan muatan kurikulum pada KTSP madrasah tersebut untuk seluruh mata pelajaran 34 

jam per minggu, dan beban studi matematika 4 jam perminggu. Besar kelas rata-rata 32 

peserta didik, dan beban mengajar guru perminggu 24 jam. Jumlah guru seluruhnya ada 33 

orang, diantaranya guru matematika ada 4 orang. Sedangkan 2 orang guru matematika dua 

bulan kemudian akan pensiun. 

Tindakan anda sebagai kepala madrasah yaitu kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga 

kependidikan secara bertahap adalah …. 

A. analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan karir 

B. penempatan, penugasan, pemberian kompensasi, pengembangan karir 

C. seleksi, penugasan, pemberian kompensasi, pengembangan karir 

D. analisis kebutuhan, rekrutmen, seleksi, penugasan, kompensasi 
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E. seleksi, penugasan, penilaian kinerja, pengembangan karir 

7. MA Alfa-Betha dalam pengelolaan seluruh kegiatan administrasi kantor di MA termasuk 

pendataan madrasah (Emis) dilakukan oleh tenaga administrasi madrasah yang dipimpin oleh 

Kaur TU, yang berkualifikasi pendidikan S1. Jumlah keseluruhan tenaga administrasi 

madrasah 4 orang. Namun seringkali ditemukan dokumen persuratan dan pengarsipan belum 

tertib, data-data dalam buku induk masih banyak yang kosong, pengelolaan buku inventaris 

barang belum optimal, dan berkas usul kenaikan pangkat guru sering tidak lengkap. 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah upaya yang 

dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan daya dukung tenaga pendidik dan 

kependidikan yang ada di madrasah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada 

peserta didik. Di bawah ini adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh kepala 

madrasah dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan 

kecuali … 

A. Melakukan penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja guru dan tenaga kependidikan 

secara konsisten 

B. meningkatkan/menciptakan budaya kerja dan mengevaluasi kinerja secara konsisten 

C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

D. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan membuat program reward and 

punishment, melakukan pelatihan dan pengembangan 

E. membagi tugas secara proporsional dan menyusun struktur organisasi di madrasah untuk 

merefleksikan tujuan dan rancangan organisasi madrasah 

8. Berdasarkan pengamatan dan hasil supervisi kepala Madrasah, ditemukan pula 18 orang guru 

memiliki kinerja yang kurang memuaskan, diantaranya tidak pernah menyerahkan RPP, 

mengajar dengan gaya ceramah, dan tidak mampu mengoperasikan komputer serta jarang 

memanfaatkan media dalam pembelajaran. Guru-guru tersebut belum pernah mendapatkan 

pembinaan terkait dengan kemampuan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, tersirat bahwa seorang kepala madrasah 

dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan hendaknya melakukan hal-hal di bawah ini, 

kecuali …. 

A. Analisis kebutuhan, mengajukan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ke Kantor 

Kementerian Agama setempat 

B. melakukan seleksi guru secara terbuka dan akuntabel, penempatan tugas sesuai kualifikasi 

dan kompetensi 

C. melakukan penilaian kinerja secara konsisten, mengembangkan karir guru dan tenaga 

kependidikan yang sudah PNS 

D. memberi kompensasi dan mengembangkan karir guru dan tenaga kependidikan baik yang 

sudah PNS 

E. memberi kompensasi dan mengembangkan karir guru dan tenaga kependidikan baik yang 

sudah PNS maupun bukan PNS 

9. Suatu MA di Kota WYZ mempunyai permasalahan yaitu gurunya sebanyak 7 orang yang 

terdiri: Guru Pendidikan Agama Islam 1 orang, Guru Penjasorkes 1 orang,  Guru   Keterampilan 

1 orang, Guru    Matematika 1 orang, Guru Fisika 2 orang, dan Guru Biologi 1 orang. Guru- guru 

tersebut wajib mengajar 24 jam tatap muka per minggu. 

Kepala Madrasah dalam membuat analisis kebutuhan guru perlu memperhatikan hal-hal di 
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bawah ini, kecuali …. 

A. jumlah siswa, jumlah jam per minggu, jumlah rombel 

B. jumlah guru yang akan pensiun, jumlah siswa dalam rombel 

C. jumlah guru yang diusulkan komite madrasah, jumlah siswa, jumlah guru yang akan 

diberi tugas 

D. jumlah guru yang diusulkan komite madrasah, jumlah guru yang akan pensiun, guru yang 

akan diberi tugas 

E. jumlah guru yang akan pensiun, jumlah siswa dalam rombel, jumlah jam per minggu 

10. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tetapi 

tidak secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti 

madrasah. Madrasah adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki 

keterbatasan dalam PPDB. Pernyataan berikut yang tidak merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan oleh madrasah ibtidaiyah (MI) dalam PPDB adalah …. 

A. jumlah peserta didik tinggal kelas di kelas  II 

B. kriteria peserta didik yang dapat diterima di kelas  I 

C. daya tampung kelas baru berdasarkan analisis kebutuhan 

D. anggaran, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan yang tersedia 

E. sarana prasarana, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang tersedia 

11. Dalam penerimaan peserta didik baru, madrasah menyusun kriteria penerimaan peserta didik 

baru tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Di sebuah daerah kriteria penerimaan 

peserta didik baru hanya didasarkan pada seleksi administrasi dan nilai ujian nasional.  Jurnal 

harian penerimaan peserta didik baru di daerah tersebut ditayangkan secara online dan dapat 

diakses oleh masyarakat. Dari para pendaftar terdapat 4 (empat) calon peserta didik baru yang 

direkomendasikan oleh kepala desa untuk diterima karena berasal dari keluarga miskin dan 

sangat memerlukan bantuan. Tindakan yang paling tepat untuk diambil terhadap 4 (empat) 

calon peserta didik tersebut adalah .... 

A. menerima mereka apabila mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan dilihat dari 

seleksi administrasi dan nilai ujian nasional. 

B. menolak mereka, karena mereka tidak akan mampu membayar sumbangan 

pengembangan institusi dan iuran operasional. 

C. menerima mereka karena mereka mendapat rekomendasi dari kepala desa dan madrasah 

harus melaksanakan bina lingkungan. 

D. menolak mereka, karena mereka jelas tidak memenuhi kriteria administrasi yang 

dipersyaratkan. 

E. menerima mereka, karena salah satu misi madrasah adalah membantu masyarakat kurang 

mampu. 

12. Setelah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) madrasah harus menyusun 

laporan. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan tersebut adalah ... 

A. Program kerja penerimaan peserta didik baru, hasil rapat koordinasi, analisis daya 

tampung, kriteria penerimaan peserta didik baru, dan hasil penerimaan peserta didik 

baru. 

B. Program kerja penerimaan peserta didik baru, hasil rapat koordinasi, analisis daya 

tampung, hasil penyelarasan program kerja dengan juknis, dan hasil penerimaan peserta 

didik baru. 

C. Program kerja penerimaan peserta didik baru, hasil rapat koordinasi, analisis daya 
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tampung, hasil penyelarasan program kerja dengan juknis, dan kriteria penerimaan 

peserta didik baru. 

D. Program kerja penerimaan peserta didik baru, hasil rapat koordinasi, kriteria penerimaan 

peserta didik baru, hasil penyelarasan program kerja dengan juknis, dan hasil penerimaan 

peserta didik baru. 

E. Program kerja penerimaan peserta didik baru, hasil rapat koordinasi, pembiayaan, hasil 

penyelarasan program kerja dengan juknis, dan hasil penerimaan peserta didik baru. 

13. Salah satu kegiatan pada MPLS adalah mengenal lingkungan madrasah. Tahun lalu, di 

madrasah yang menjadi lokasi benchmarking, dilaksanakan kegiatan pengenalan madrasah 

dengan membawa peserta didik ke lokasi secara langsung ke semua bagian madrasah. Saudara 

tahun ini memiliki 56 peserta didik baru dan madrasah yang Saudara pimpin memiliki luas 1 

hektar dengan bangunan yang cukup luas dan terpisah-pisah. 

Hal yang paling efektif untuk dilakukan di madrasah yang Saudara pimpin adalah …. 

A. pengenalan lingkungan madrasah dilaksanakan melalui presentasi di aula dengan 

menggunakan gambar dan denah bangunan madrasah 

B. diberikan presentasi tentang lingkungan madrasah kemudian peserta didik dibawa ke 

lokasi dalam beberapa kelompok dengan tujuan yang berbeda dan berurutan 

C. seluruh peserta didik dibawa ke lokasi secara langsung dan dipandu oleh senior kakak 

kelas atau panitia penerimaan peserta didik baru 

D. diberikan presentasi tentang lingkungan madrasah secara langsung di lokasi kemudian 

peserta didik dipandu oleh kakak kelas untuk berkeliling di lingkungan madrasah 

E. peserta didik diberi tugas individu berupa observasi untuk mengenal lingkungan 

madrasah dan membuat laporan tentang lingkungan madrasah berdasarkan hasil 

observasinya 

14. Dalam penempatan peserta didik baru, madrasah harus memastikan bahwa tidak ada peserta 

didik yang merasa dimarjinalkan atau diistimewakan. Oleh karena itu penempatan peserta 

didik baru harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pernyataan berikut harus 

dipertimbangkan dalam penempatan peserta didik baru, kecuali …. 

A. jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan 

B. nilai Ujian Nasional dan Ujian Madrasah 

C. kondisi ekonomi orang tua peserta didik 

D. potensi dan kemampuan peserta didik 

E. bakat dan minat peserta didik 

15. Pada Masa Pengenalan Lingkungan Madrasah, kepala madrasah menerima surat pengaduan 

bahwa telah terjadi kekerasan verbal dan fisik kepada beberapa peserta didik baru. Kekerasan 

itu terjadi karena beberapa peserta didik baru tersebut terlambat menyelesaiakan tugas yang 

diberikan oleh panitia. Kekerasan verbal yang diterima oleh peserta didik baru tersebut yaitu 

mereka dipermalukan di depan seluruh peserta didik baru lainnya. Mereka diminta meminta 

maaf dan mengakui kalau mereka bodoh dan malas, dan permintaan maaf ini dilakukan pada 

apel peserta didik baru. Orang tua peserta didik baru mengirimkan surat pengaduan dan 

meminta pihak madrasah untuk menanganinya. 

Menurut Saudara, pernyataan berikut yang merupakan langkah paling tepat untuk diambil 

oleh kepala madrasah adalah …. 

A. memanggil panitia dan memarahinya serta meminta panitia untuk membuat surat 

permintaan maaf kepada orang tua peserta didik baru yang mereka beri hukuman. 
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B. memanggil panitia, memberi hukuman kepada panitia yang dinilai tidak bertanggung 

jawab dan meminta mereka meminta maaf kepada peserta didik baru yang mereka hukum 

dan orang tuanya. 

C. memberikan sosialisasi tentang perlindungan anak pada awal kegiatan Masa Pengenalan 

Lingkungan Madrasah untuk mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi selama MPLS 

dan menjaga keamanan peserta didik baru. 

D. melakukan klarifikasi kepada panitia, memberikan pembinaan dan membuat surat 

permohonan maaf atas nama madrasah, kemudian memberikan sosialisasi tentang 

perlindungan anak kepada panitia dan peserta didik baru. 

E. melakukan klarifikasi kepada panitia, memberikan sanksi kepada panitia yang terbukti 

bersalah dan menyerahkan kepada pihak berwajib, kemudian memberikan sosialisasi 

tentang perlindungan anak kepada panitia dan peserta didik baru. 
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Lembar Kerja 2.2. 
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi setiap Jabatan dalam Struktur 

Organisasi Madrasah 
 

Petunjuk : 

Uraikan/jelaskan tugas pokok dan fungsi, atau rincian tugas dari masing-masing komponen 

struktur organisasi madrasah atau jenis jabatan yang sudah Saudara kaji pada kegiatan 

sebelumnya, pada lembar kerja berikut: 

 

1 Apakah tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas guru dan tenaga kependidikan di 

madrasah Saudara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?  

 

 

 

2 
Apabila ada ketidaksesuaian, apa rencana tindak lanjut Saudara dalam mengembangkan 

dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung tugas pokok 

dan fungsinya? 

 

 

 

3 Apakah struktur organisasi yang sudah ada di madrasah Saudara telah menggambarkan 

kebutuhan organisasi untuk mencapai   tujuan 

 

 

 

4 Apakah penempatan jabatan dalam struktur organisasi tersebut sudah  sesuai dengan 

latar belakang pendidikan, kompetensi, dan mempertimbangkan isu gender, serta 

pendidik dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus (sosial inklusi)? 

 

 

5 Berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas, perlukah Saudara menyusun ulang 

struktur organisasi yang ada? Jika ya, jelaskan alasannya! 

 

 

 

6 Buatlah struktur organisasi madrasah yang baru beserta uraian tugasnya, jika Saudara 

melakukan reposisi pada struktur organisasi yang lama. 
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Lembar Kerja 2.3. 
Analisis Potensi dan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan 

di Madrasah – 1 
 

Petunjuk : 

Sebagai referensi dalam menyelesaikan kasus terkait kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan di madrasah, serta kondisi potensi pendidik dan tenaga kependidikan di 

madrasah.  Saudara diharapkan mengkaji studi kasus di bawah ini dan menuliskan hasilnya.  

 

Studi Kasus  

MTs Al Islam memiliki 864 peserta didik dengan jumlah rombel 27. Kelas VII terdiri atas 11 

rombel, Kelas VIII terdiri atas 9 rombel, dan Kelas IX terdiri atas 7 rombel. Beban studi peserta 

didik berdasarkan muatan kurikulum pada KTSP madrasah tersebut untuk seluruh mata 

pelajaran 34 jam per pekan, dan beban studi matematika 4 jam per minggu. Besar kelas rata-

rata 32 peserta didik, dan beban mengajar guru perminggu 24 jam. Jumlah guru seluruhnya 

ada 33 orang, diantaranya guru matematika ada 4 orang. Sedangkan 2 orang guru matematika 

dua bulan kemudian akan purna tugas.  

 

Pengelolaan seluruh kegiatan administrasi kantor di MTs Al Islam termasuk pendataan 

madrasah (Emis) dilakukan oleh tenaga administrasi madrasah yang dipimpin oleh Kaur TU, 

yang berkualifikasi pendidikan S1 (sarjana). Jumlah keseluruhan tenaga administrasi madrasah 

14 orang. Namun seringkali ditemukan dokumen persuratan dan pengarsipan belum tertib, 

data-data dalam buku induk masih banyak yang kosong, pengelolaan buku inventaris barang 

belum optimal, dan berkas usul kenaikan pangkat guru sering tidak lengkap.  

 

Pengelolaan perpustakaan dilakukan oleh guru yang ditugaskan oleh kepala madrasah. MTs 

Al Islam tidak memiliki kepala perpustakaan dan tenaga pustakawan yang khusus menangani 

pengelolaan perpustakaan sesuai tuntutan peraturan. Demikian pula dengan pengelolaan 

laboratorium madrasah. Berdasarkan pengamatan dan hasil supervisi kepala madrasah, 

ditemukan pula 16 orang guru memiliki kinerja yang kurang memuaskan, diantaranya tidak 

pernah menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, mengajar dengan gaya ceramah, 

dan tidak mampu mengoperasikan komputer serta jarang memanfaatkan media dalam 

pembelajaran. Guru-guru tersebut belum pernah mendapatkan pembinaan terkait dengan 

kemampuan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. 

 

1. Berdasarkan ilustrasi di atas buatlah analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di 

MTs Al Islam. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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2. Berdasarkan praktik manajerial di atas, buatlah analisis kebutuhan tenaga kependidikan di 

MTs Al Islam untuk memenuhi kebutuhan minimun agar visi, misi dan tujuan madrasah 

tercapai! 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Jika Saudara sebagai kepala MTs Al Islam, langkah-langkah apa yang akan Saudara lakukan 

untuk menyelesaikan masalah guru Matematika tersebut? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jika Saudara sebagai Kepala MTs Al Islam, langkah-langkah apa yang perlu Saudara lakukan 

pada kasus guru yang tidak membuat RPP dan melakukan pembelajaran masih dominan 

dengan metode ceramah? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Buatlah struktur organisasi MTs Al Islam berdasarkan ilustrasi di atas! (nama personil boleh 

berdasarkan nama tendik di madrasah Saudara) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Sumber daya madrasah khususnya guru menjadi bagian yang paling urgen dalam 

pengelolaan Pendidikan. Jikapun ruang kelas, toilet, lapangan olah raga, ruang kepala, 

ruang TU bahkan perpustakaan kurang/tidak baik, pembelajaran masih bisa berlangsung.  

Namun, jika gurunya kurang baik atau kurang jumlahnya maka pembelajaran akan 

mengalami hambatan yang serius. Bagaimana pengelolaan sumber daya madrasah 

khususnya guru dan tenaga kependidikan di madrasah Saudara? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Lembar Kerja 2.4. 
Analisis Potensi dan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan 

di Madrasah – 2 
 

Studi Kasus  

Pak Jodi adalah kepala madrasah (MA) baru di Provinsi Banten. Menurut analisis Pak Jodi, 

madrasahnya kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan. Masih banyak guru yang 

mendapat tugas tambahan selain tugas mengajar. Contoh, belum ada tenaga khusus untuk 

mengelola perpustakaan sehingga tugas itu diberikan ke salah satu guru. Akibatnya kegiatan 

perpustakaan tidak maksimal. Berdasarkan data kepegawaian di madrasah, guru PNS 

jumlahnya masih sedikit, yaitu 60% dari jumlah guru yang ada. 

 

Setiap tahun madrasah ini selalu mengirim data kekurangan guru dan pegawai ke Kantor 

Kementerian Agama namun sampai sekarang belum ada tambahan guru atau tenaga 

kependidikan (PNS) yang ditugaskan di madrasahnya. Selama Pak Jodi bertugas, banyak 

lamaran kerja yang masuk.  

 

Untuk melangkah melakukan penambahan guru dan tenaga kependidikan, Pak Jodi masih 

gamang karena berkaitan dengan dana madrasah, sedangkan di satu sisi Pak Jodi ingin mutu 

pendidikan di madrasahnya meningkat. 

 

• Diskusikan kasus 2 (LK 2.3.) di atas dengan anggota kelompok Saudara, jika tidak 

memungkinkan lakukan secara individu. Selanjutnya cobalah menyelesaikan masalah Pak Jodi 

dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 

• Jika kasus Pak Jodi tersebut sama dengan kasus di madrasah Saudara bertugas, apa yang 

akan Saudara lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 2.5. 
Menyusun Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru 

 

Petunjuk : 

Dalam kegiatan ini, Saudara bersama teman kelompok mengidentifikasi langkah-langkah 

penerimaan peserta didik baru (jika jumlah peserta tidak memungkinkan untuk pembagian 

kelompok, maka kegiatan ini dilakukan secara individual). Langkah ini sangat penting, sebagai 

dasar penyusunan program kerja kepala madrasah untuk melaksanakan penerimaan peserta 

didik baru. 

 

1. Bagaimana langkah-langkah yang akan saudara lakukan dalam Penerimaan Peserta Didik 
Baru 
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Buatlah Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di madrasah saudara! 

 

No. Kegiatan 
Uraian 

Kegiatan 
Unsur-unsur 
yang Terlibat 

Waktu 
Kegiatan 

Penanggung  
Jawab 

Target/ 
Ket. 
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Lembar Kerja 2.6. 
Merancang Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Madrasah 

 
Petunjuk : 

• Dalam kegiatan ini, Saudara akan mendiskusikan dengan peserta lain tentang pelaksanaan 

kegiatan orientasi peserta didik baru (jika jumlah peserta tidak memungkinkan untuk 

dibentuk kelompok, maka kegiatan ini dilakukan secara individual). Salah satu kegiatan 

pembinaan kesiswaan adalah melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik baru yang 

bersifat akademis dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan. 

• Materi diskusi meliputi: tujuan pelaksanaan kegiatan, struktur organisasi kepanitiaan, dan 

struktur materi kegiatan masa pengenalan lingkungan madrasah, dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan pengenalan lingkungan madrasah; fungsi layanan 

bimbingan dan konseling di madrasah, strategi layanan bimbingan dan konseling, serta 

kegiatan pengenalan area/ruang minat dan bakat. 

 

1 Tujuan pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan madrasah 
 
 
 

2 Struktur organisasi kepanitiaan masa pengenalan lingkungan madrasah 
 
 
 

3 Struktur materi kegiatan masa pengenalan lingkungan madrasah 
 
 
 

4 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengenalan lingkungan madrasah 
 
 
 

5 Fungsi layanan bimbingan dan konseling di madrasah? 
 
 
 

6 Strategi layanan bimbingan dan konseling? 
 
 
 

7 Kegiatan pengenalan area/ruang minat dan bakat? 
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Lembar Kerja 2.7. 
Menyusun Program Pengembangan Kapasitas Peserta Didik 

 

Petunjuk : 

• Kegiatan ini akan membantu Saudara dalam meningkatkan prestasi peserta didik serta 

merancang strategi pelaksanaan kegiatan, sumber dana dan pihak yang terlibat.  

• Kegiatan ini dapat Saudara lakukan melalui diskusi kelompok dengan peserta lain (jika 

jumlah peserta tidak memungkinkan untuk melakukan diskusi kelompok maka kegiatan ini 

dilakukan secara individual). 

 

  

No. Kegiatan 
Target 

Ketercapaian 
Strategi 

Pelaksanaan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Sumber 
Dana 

Pihak 
yang 

Terlibat 

Penanggung  
Jawab 
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Lembar Kerja 2.8. 
Memberdayakan Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah 

 

Petunjuk : 

Pada kegiatan ini, Saudara diminta melakukan diskusi secara kelompok/ berpasangan dengan 

kepala madrasah lain (atau jika tidak memungkinkan bisa dilakukan secara individual), untuk 

menganalisis kasus A dan kasus B yang ada di bawah ini. Kemudian lengkapi pertanyaan untuk 

masing-masing kasus.  

 

Kasus A 

Di madrasah Saudara sedang ada kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni dalam rangka 

memperingati Milad Madrasah. Banyak kegiatan yang dilombakan untuk para pelajar yang 

dapat diikuti oleh peserta didik madrasah lain. Untuk menyelenggarakan acara tersebut, pihak 

madrasah sudah merencanakan program kegiatan tersebut dengan matang.  

 

Kepala Madrasah telah membentuk panitia kegiatan yang melibatkan seluruh guru dan tenaga 

kependidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan lomba tersebut. Dalam SK Panitia Kegiatan 

telah tercantum deskripsi tugas masing-masing. Namun pada pelaksanaannya, tampak ada 

sebagian panitia yang sangat sibuk, sedangkan sebagian lainnya terlihat santai.  

 

Banyak peserta lomba yang mengeluh tentang lemahnya penyelenggaraan lomba, terutama 

berkaitan dengan pelayanan kebutuhan peserta lomba. Selain itu ada jadwal kegiatan yang 

tidak tepat waktu, peserta terlambat datang, peralatan belum siap, sehingga pada akhir 

kegiatan hasilnya tidak maksimal. 

1. Apa saja permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus 1 di atas? 

 

2. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Adakah kaitan dengan kemampuan kepala madrasah 

dalam memberdayakan guru dan tenaga kependidikan? 

 

3. Jika ini terjadi di madrasah Saudara, apa yang seharusnya Saudara lakukan dalam 

membentuk panitia kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar? 

 

 

Kasus B 

Madrasah A memiliki sarana prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran antara lain: perpustakaan, media pembelajaran dan alat peraga berupa model 

maupun gambar. Setiap awal semester kepala madrasah selalu melihat dan menandatangani 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru. Dalam RPP tersebut guru 

telah menuliskan model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang bervariasi. 
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Namun pada saat kepala madrasah melakukan supervisi pembelajaran hanya 50% guru yang 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun. Banyak guru yang tidak 

memanfaatkan media dan alat peraga yang ada. Masih banyak guru yang mengajar 

menggunakan metode ceramah, peserta didik duduk diam mendengarkan gurunya, sehingga 

hanya guru yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah ditanya oleh kepala 

madrasah tentang pemanfaatan alat peraga, banyak guru menjawab repot apabila harus 

menggunakan alat peraga. 

 

Selain itu, perpustakaan di madrasah tersebut jarang dibuka karena madrasah tidak memiliki 

tenaga khusus untuk melayani peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan. Selama ini 

madrasah hanya menunjuk salah satu guru untuk mengelolanya, namun karena tugas guru 

tersebut sangat banyak sehingga perpustakaan tidak dapat melayani peserta didik dengan 

baik.  Pada saat istirahat tidak ada peserta didik yang masuk perpustakaan untuk membaca 

atau meminjam buku. Banyak buku-buku baru yang sudah dibeli namun masih tersimpan rapi 

di dalam kardus. 

 

1. Apa pendapat Saudara atas kondisi guru di madrasah A tersebut? (Saudara kaitkan dengan 

ketentuan pada UU Guru dan Dosen) 

 

 

 

2. Menurut Saudara apakah kepala madrasah A telah memberdayakan guru di Madrasah 

tersebut dengan baik? 

 

 

 

3. Jika Saudara sebagai kepala madrasah di madrasah A tersebut, apa yang anda lakukan? 

 

 

 

4. Apakah jenis dan bentuk kegiatan pemberdayaan yang akan Saudara lakukan? 

 

 

 

5. Apa upaya Saudara untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan mengingat 

perpustakaan merupakan ‘jantung madrasah’ dan sumber pembelajar kedua setelah guru 
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Lembar Kerja 3.1. 
Penilaian Diri 

 
Petunjuk : 

 Penilaian diri digunakan untuk mengukur kemajuan kegiatan yang anda ikuti: sebelum dan 

sesudah. 

 Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara merupakan jawaban yang tepat. 

 
1. Berikut ini adalah pernyataan tentang visi. Visi merupakan sarana untuk … 

I. Mengkomunikasikan alasan keberadaan lembaga dalam arti tujuan dan tugas pokok, 

II. Memperlihatkan framework hubungan antara lembaga dengan stakeholders (sumber daya 

manusia lembaga, konsumen/citizen, pihak lain yang terkait). 

III. Menyatakan sasaran utama kinerja lembaga dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. 

IV. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh madrasah bersangkutan. 

Pernyataan yang tepat adalah …. 

a. I, II, III 

b. I, II, IV 

c. I, III, IV 

d. II, III, IV. 

e. I, II, III, IV 

 

2. Madrasah Tsanawiyah Insani mempunyai visi ”Cerdas, Mandiri, dan Berakhlak Mulia”. Untuk 

mencapai visi tersebut, madrasah membuat misi yang sesuai.  Di bawah ini misi yang tidak 

sesuai adalah .... 

a. Mengembangkan potensi peserta didik secara utuh sesuai kecerdasannya. 

b. Meningkatkan sarana-prasarana pendidikan di atas standar pelayanan minimal. 

c. Menumbuhkembangkan kemandirian dalam melaksanakan pendidikan/pembelajaran 

sesuai dengan SNP. 

d. Menumbuhkembangkan sikap toleransi dan empati antar-peserta didik. 

e. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. 

 

3. Dalam mewujudkan madrasah yang bermutu baik akademik atau non-akademik, madrasah 

melaksanakan budaya membaca minimal dua jam perhari untuk seluruh warga madrasah. 

Kegiatan membaca dapat dilakukan di madrasah maupun di rumah, dan peserta didik wajib 

melaporkan isi hasil bacaan dalam bentuk tertulis. Kebiasaan yang dilakukan oleh warga 

madrasah ini, mempunyai makna untuk memotivasi .... 

a. Peserta didik berprestasi. 

b. Tumbuhnya iklim budaya membaca. 

c. Peserta didik bersaing dalam belajar. 

d. Peserta didik berpartisifasi aktif dalam belajar 

e. Tumbuhnya budaya akademik dan non-akademik 
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4. Budaya kerja madrasah banyak berkaitan dengan pola pikir, dan perilaku guru, kepala 

madrasah, dan peserta didik serta aparat madrasah lainnya. Banyak madrasah yang sudah 

memiliki budaya kerja yang baik namun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki atau 

ditingkatkan. Berikut ini adalah contoh pola pikir yang masih perlu diperbaiki .... 

a. Kebiasaan guru menuntut jawaban yang benar. 

b. Komunikasi rutin dengan orang tua peserta didik. 

c. Pembinaan mental peserta didik setiap hari senin. 

d. Kebiasaan peserta didik bertanya dan berdiskusi dengan guru. 

e. Kepala madrasah memecahkan masalah melalui forum rapat dewan guru. 

5. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, pihak madrasah 

mengundang para orang tua peserta didik untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan lomba, 

dan mengunjungi museum. Salah satu lomba yang dilakukan adalah pesan berantai yang 

diikuti oleh setiap kelompok sepuluh orang yang terdiri dari lima peserta didik beserta orang 

tuanya. Kegiatan ini termasuk tahapan pengelolaan mitra kerja madrasah .... 

a. Memulai kemitraan 

b. Membangun kemitraan 

c. Membangun visi bersama 

d. Mengevaluasi kemitraan 

e. Mengimplementasikan kemitraan 

6. Kepala madrasah selalu menyampaikan informasi secara objektif dan kontinyu tentang 

perkembangan madrasahnya kepada orang tua dan instansi terkait secara resmi. Hal ini 

dilakukan agar masyarakat merespon dan turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan 

terhadap program-program madrasah. Yang dilakukan oleh kepala madrasah tersebut 

dikaitkan dengan kemitraan madrasah adalah ... 

a. Asas kerja kemitraan madrasah dengan masyarakat 

b. Faktor pendukung kemitraan madrasah 

c. Perjanjian dalam kemitraan madrasah 

d. Jenis kegiatan kemitraan madrasah 

e. Manfaat kemitraan madrasah 

7. Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Dalam kenyataan yang sering kita lihat umumnya kemitraan dilakukan oleh madrasah kepada 

masyarakat selalu berhubungan dengan uang. Sesungguhnya banyak bentuk kemitraan yang 

dapat dilakukan oleh madrasah yang bukan uang terutama pendukung penyelenggaraan 

proses pendidikan. 

Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk cara kemitraan adalah .... 

a. Mengundang pihak kepolisian untuk menjelaskan tentang tata tertib lalu lintas. 

b. Mendatangkan pelukis untuk mengajarkan pada peserta didik tentang dasar-dasar 

melukis. 

c. Mengundang penerbit buku untuk menyiapkan bus yang akan digunakan study tour bagi 

guru- guru. 

d. Menghadirkan penulis buku untuk memberikan motivasi dan mengajarkan kiat-kiat menulis 
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fiksi ilmiah. 

e. Mengundang tokoh agama untuk memberikan ceramah pada peringatan hari besar 

keagamaan. 

8. Guna meningkatkan motivasi peserta didik dalam PBM, madrasah mendatangkan dokter, 

polisi, bidan, tokoh agama, dll. dalam proses pembelajaran. Berdasarkan deskripsi tersebut, 

sesungguhnya madrasah sedang melakukan .... 

a. Perencanaan yang sistematis 

b. Kemitraan dengan dunia usaha 

c. Kkemitraan dengan masyarakat 

d. Peningkatan prestasi peserta didik 

e. Peningkatan budaya madrasah yang positif 

9. Untuk mengembangkan perangkat yang menunjang organisasi di madrasah, diperlukan 

kepemimpinan organisasi yang kuat, sistem organisasi yang mantap, komitmen individu 

warga madrasah, penciptaan budaya belajar/budaya madrasah, memperpendek sistem 

birokrasi, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil. Dalam rapat dengan 

dewan guru, kepala madrasah meminta kepada semua personil madrasah agar bisa hadir di 

madrasah lebih awal dari jam masuk madrasah, selalu menjadi teladan bagi peserta didik, 

selalu bertegur sapa dan bersalaman dengan peserta didik sebelum masuk kelas, serta 

melaksanakan pembelajaran yang membuat peserta didik aktif. 

Yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam rangka mengembangkan... 

a. Budaya madrasah 

b. Dukungan warga madrasah 

c. Pola hidup disiplin warga madrasah 

d. Kemitraan madrasah dengan masyarakat 

e. Kewajiban tugas dan kewenangan kepala madrasah 

10. Setiap akhir tahun ajaran Pak Andi sebagai kepala madrasah selalu melihat kembali program 

yang sudah dilaksanakan. Melihat mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Beliau juga 

selalu melaporkan hasilnya kepada semua warga madrasah baik internal maupun eksternal 

sesuai kenyataannya tanpa ditutup tutupi. Dari apa yang dilaporkan pak Andi selalu meminta 

saran dan masukan dari semua warga madrasah. Apa yang dilakukan pak Andi adalah .... 

a. Implementasi kemitraan dalam pengembangan madrasah 

b. Merumuskan prinsip-prinsip evaluasi pengembangan 

c. Melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi pengembangan 

d. Menggali kemitraan dalam pengembangan madrasah 

e. Menggali bentuk dukungan masyarakat. 
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Lembar Kerja 3.2. 
Merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 

 
Keterangan : 

Rumusan visi, misi dan tujuan madrasah dapat menggambarkan madrasah yang ideal, dan juga 

dapat mengakomodasi kepentingan lokal maupun global sesuai dengan harapan semua 

stakeholder.  Saudara diminta untuk menjawab pertanyaan berikut: 

 

1 Apakah pernyataan saudara tentang visi madrasah sudah menggambarkan harapan 

untuk menutup kesenjangan yang berhasil ditemukan? 

 

Rumuskan visi madrasah saudara yang lebih tepat! 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Apakah misi madrasah Saudara sudah dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang 

menggugah warga madrasah dalam upaya tercapainya kondisi madrasah?  

 

Rumuskan misi madrasah saudara dalam kalimat yang lebih tepat! 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3 Apakah tujuan madrasah Saudara sudah dinyatakan sebagai kalimat yang realistis dan 

mudah dijadikan panduan dalam mewujudkan  harapan?  

 

Rumuskan tujuan madrasah saudara dengan kalimat-kalimat yang dapat menjabarkan 

langkah-langkah pencapaian kondisi ideal secara sistematis! 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Kerja 3.3. 
Budaya Kerja Madrasah 

 
Petunjuk : 

• Tuliskan pendapat pribadi Saudara tentang budaya kerja dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang di bawah ini.  

• Saudara diharapkan mampu menjawab pertanyaan tersebut, dan menyusun dalam bentuk 

narasi, peta pikiran, maupun daftar kata-kata yang bermakna.   

• Semua jawaban adalah benar apabila Saudara mencurahkan pendapat secara pribadi. 

Kesesuaian jawaban akan Saudara tinjau secara pribadi selama kegiatan pelatihan 

berlangsung melalui berbagai kegiatan yang berikutnya. 

 
1 Menurut pendapat Saudara, apa yang dimaksud dengan budaya kerja, tujuan, dan 

manfaatnya? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Mengapa budaya kerja menjadi tantangan dalam proses pengembangan madrasah? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Sikap dan perilaku seperti apa yang dapat mendukung terciptanya budaya kerja yang 

positif di madrasah? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4 Siapa yang berperan dalam membangun budaya kerja positif di madrasah? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Apa yang Saudara lakukan untuk menggerakkan warga madrasah dalam mengidentifikasi 

budaya kerja positif? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Kerja 3.4. 
Rencana Program Pengembangan Budaya Kerja Positif 

 
Petunjuk : 

• Setelah berhasil mengeksplorasi strategi pada kegiatan sebelumnya, Saudara diharapkan 

mampu membuat desain program kerja.  

• Untuk menyusun desain program kerja, Saudara hendaknya membekali diri dengan 

pengetahuan manajerial yang baik, mengambil inisiatif, memadukan kepentingan dan 

kreativitas.  

• Dalam proses mengembangan desain program kerja, kemandirian dan motivasi untuk 

mendapatkan hasil yang baik merupakan kunci utama bagi Saudara.  

 

PRIORITAS 
Bidang        :  

Nilai 

Karakter* 
Sub-Bidang :  

Pemegang Peran Kelemahan Ancaman Cara Mengatasi 

Kepala Madrasah 

 

 

 

   

Guru 

 

 

 

   

Tenaga Kependidikan 

 

 

 

   

Peserta Didik 

 

 

 

   

Orang Tua 

 

 

 

   

 

Catatan: *centang ( √ ) pada kolom nilai karakter apabila muncul sikap profesional dan kreatif 
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Lembar Kerja 3.5. 
Desain Program Kerja Pengembangan Kemitraan 

 

Petunjuk : 

• Saudara akan berlatih untuk membuat desain program kerja pengembangan kemitraan.  

• Dalam penyusunan ini diharapkan Saudara memiliki kemampuan mengimplementasikan 

berbagai sumber dan hasil kegiatan lainnya agar hasilnya efektif dan efisien.  

• Dengan mengoptimalkan data, sudah dapat dipastikan bahwa program yang disusun bisa 

terlaksana.  

• Sebagai tindak lanjutnya buatlah desain program pengembangan kemitraan dengan 

menggunakan lembar kerja berikut! 

 

PRIORITAS 
Bidang:  

Sub-Bidang:  

Pemegang Peran Kekuatan Peluang Cara Pemanfaatan 

Kepala Madrasah 

 

 

   

Guru 

 

 

   

Tenaga Kependidikan 

 

 

   

Peserta Didik 

 

 

   

Orang Tua 
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Lembar Kerja 3.6. 
Menentukan Prioritas Bidang Pengembangan Madrasah 

 
Petunjuk : 

• Pada kegiatan ini, Saudara akan berlatih untuk menentukan prioritas dalam 

mengembangkan madrasah dengan menggunakan pertimbangan: 

a. Tingkat relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. 

b. Tingkat relevansinya dengan peningkatan kualitas hasil belajar. 

c. Besaran dampak yang ditimbulkan jika permasalahan tidak segera diselesaikan. 

d. Kesiapan sumber daya, baik yang berupa alat, keuangan, maupun manusia. 

• Pertimbangan tersebut Saudara gunakan untuk memilih satu dari dua rencana 

pengembangan madrasah yang telah disusun dalam topik sebelumnya tentang Budaya 

Kerja dan tentang Kemitraan.  

• Pada saat menentukan pilihan Saudara dapat juga bertukar pikiran dengan teman sejawat 

agar mendapat bahan perbandingan.  

• Pilihan ini akan menjadi bekal bagi Saudara dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya.  

• Saudara dapat menggunakan lembar kerja berikut, sebagai alat bantu dalam menetapkan 

program kerja yang perlu dijadikan prioritas. 

 

Aspek Pertimbangan Budaya Kerja* Kemitraan* 

Relevansi:   

✓ Visi, Misi,  dan Tujuan Madrasah   

✓ Kualitas Hasil Belajar   

Dampak:   

✓ Sistem/ Organisasi   

✓ Individu   

Kesiapan Sumber Daya:   

✓ Manusia   

✓ Alat   

✓ Keuangan   

✓ Lingkungan   

Jumlah:   

Prioritas:   

*Isi dengan angka 1-10; semakin besar angka menunjukkan semakin tingginya tingkat 
relevansi, dampak, atau kesiapan. 
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Lembar Kerja 4.1. 
Penilaian Diri 

 
Petunjuk : 

 Penilaian diri digunakan untuk mengukur kemajuan kegiatan yang anda ikuti: sebelum dan 

sesudah. 

 Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara merupakan jawaban yang tepat. 

 

1. Perhatikan kasus berikut:  

Di madrasah XYZ, setiap menjelang kenaikan kelas sering terjadi permasalahan dalam 

pengolahan nilai.  Meskipun tanggal pembagian rapor semakin dekat, masih ada beberapa 

guru mata pelajaran yang belum menyerahkan nilai akhir peserta didik kepada wali kelas.  

Karena keterbatasan waktu, ada beberapa guru yang akhirnya asal-asalan membuat nilai 

karena nilai tidak tercatat dengan tertib pada daftar nilai. 

Kasus di atas, menunjukkan bahwa salah satu pelaksanaan administrasi madrasah belum baik, 

yaitu administrasi....  

a. guru dan tenaga kependidikan  

b. kurikulum dan pembelajaran 

c. bimbingan dan konseling 

d. sarana dan prasarana 

e. kesiswaan 

Perhatikan kasus berikut, untuk menjawab pertanyaan no. 2 - 4  

Ibu Nilma adalah kepala MA Azkiyah.  Penataan administrasi madrasahnya sudah rapi.  Semua 

arsip-arsip tentang kurikulum pembelajaran, kesiswaan, dan persuratan tertata rapi.  Data guru 

dan tenaga administrasi pun ditata dengan baik.  Suatu hari kepala madrasah kedatangan tamu 

orang tua siswa kelas XI.  Orang tua siswa tersebut ingin mengetahui perkembangan prestasi 

anaknya khususnya perolehan nilai semua mata pelajaran yang diikuti dan kedisiplinan dalam 

kehadiran di madrasah.  Ibu Nilma segera menuju ruang TU dan meminta bantuan kepada petugas 

TU untuk mencari data yang diminta orang tua siswa tersebut.  Petugas TU mencari data nilai 

siswa dan data kehadiran siswa di kelompok kelas XI.  Ternyata ada data nilai yang tidak lengkap.  

Rupanya guru matematika dan bahasa indonesia belum menyetorkan nilai.  Begitu pun data 

absensi siswa sama sekali tidak ada.  Cukup lama petugas TU mencari data-data yang diinginkan 

oleh orang tua siswa. Ia mencarinya di kelompok lain barangkali terselip.  Pada akhirnya petugas 

TU menyerahkan data kepada kepala madrasah seadanya, dan kemudian data-data tersebut 

diserahkan kepada orang tua siswa. Tentunya ia kecewa karena keinginannya untuk mengetahui 

perkembangan prestasi dan kedisiplinan anaknya tidak terlaksana. 

2. Sebagai kepala madrasah, ibu Nilma sebaiknya mengetahui dan memahami tentang....  

a. tempat penyimpanan semua data madrasah  

b. pentingnya sistem administrasi madrasah 

c. tugas dan fungsi guru mata pelajaran 

d. kelengkapan semua data madrasah 
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e. tugas dan fungsi petugas tata usaha  

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu Nilma sebagai kepala madrasah adalah....  

a. meminta kepada guru-guru agar mengumpulkan nilai dan data kehadiran tepat waktu  

b. mengkaji ulang pengaturan beban kerja petugas TU pengelola administrasi madrasah 

c. mengangkat seorang petugas TU untuk mengelola administrasi madrasah 

d. mengkaji ulang pengelolaan administrasi madrasah yang sedang berjalan  

e. menata ulang tata letak arsip-arsip yang ada di ruang TU  

4. Untuk memudahkan penemuan data-data yang diperlukan oleh orang tua siswa atau pemangku 

kepentingan lainnya, sebaiknya ibu Nilma sebagai kepala madrasah melakukan hal-hal sebagai 

berikut, kecuali.... 

a. menugaskan staf TU untuk mengikuti diklat pengelolaan administrasi madrasah 

b. mengkaji ulang pengelolaan administrasi madrasah yang sedang berjalan  

c. membeli aplikasi pengelolaan administrasi madrasah 

d. membuat rencana pembuatan sistem informasi madrasah 

e. mengundang tenaga ahli untuk membantu membuat sistem informasi madrasah 

5. Berikut adalah grafik kelulusan siswa dari suatu madrasah: 

  

Data Kelulusan Siswa Madrasah XYZ 

  

 

Berdasarkan data grafik kelulusan siswa tersebut, maka tindakan berikut yang tidak tepat untuk 

dilakukan oleh kepala madrasah adalah....  

a. melaksanakan kegiatan bimbingan belajar khusus di dalam madrasah bagi siswa kelas 

akhir 

b. membuat program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan prestasi siswa  

c. melengkapi koleksi buku yang relevan dengan mata pelajaran di perpustakaan 

d. mendorong semua siswa untuk mengikuti bimbingan belajar di luar madrasah 

e. membuat program kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru  

 

Perhatikan kasus berikut, untuk menjawab pertanyaan no. 6 - 7  
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Madrasah SukaTI adalah salah satu madrasah terkenal di Kabupaten Blogger.  Semua 

administrasi madrasah dikelola dengan menggunakan teknologi informasi (TI).  Sistem informasi 

madrasah (SIM) di Madrasah SukaTI telah berjalan dengan baik. Informasi tentang kemajuan 

siswa, kurikulum pembelajaran, sarana prasarana, data guru dan tenaga kependidikan dapat 

dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.  Bahkan, Dunia Usaha dan Dunia Industri 

dapat mengetahui prestasi siswa dalam berbagai bidang.  Satu hal yang belum memanfaatkan 

kecanggihan TI di madrasah tersebut adalah ada beberapa guru yang masih menggunakan cara 

manual dalam mengolah nilai siswa, padahal operator madrasah telah menyediakan fitur 

penilaian siswa dalam SIM Madrasah SukaTI.  Hal ini mengakibatkan “masalah” yaitu beberapa 

kali guru wali kelas menjadi terlambat untuk mengisi lembar laporan hasil belajar siswa.  

6. Untuk mengatasi “masalah” yang terjadi pada Madrasah Suka TI, maka hal yang harus 

dilakukan oleh Kepala Madrasah adalah....  

a. mencari tahu alasan guru yang belum menggunakan SIM  

b. menugaskan operator untuk melatih guru yang belum menggunakan SIM  

c. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan operator madrasah 

d. menugaskan guru sejawat untuk melatih guru yang belum menggunakan SIM 

e. menyelenggarakan pelatihan penggunaan SIM untuk seluruh warga madrasah  

7. Berikut ini adalah manfaat menggunakan Sistem Informasi Madrasah:  

1) sebagai sarana informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program  

2) sebagai sarana informasi madrasah dalam pengambilan keputusan  

3) sebagai sarana informasi madrasah dalam meningkatkan produktivitas madrasah  

4) sebagai sarana informasi madrasah dalam berkomunikasi  

Pernyataan yang benar adalah:  

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 4 

c. 1, 3, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 

e. 1, 2, 3, dan 4 

 

8. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penggunaan teknologi informasi sebagai media 

penyampaian informasi madrasah adalah ...  

a. sebagai sarana komunikasi antara madrasah, orang tua, siswa, masyarakat tanpa batasan 

waktu  

b. sebagai sarana komunikasi antara madrasah, orang tua, siswa, dan urusan pribadi kepala 

madrasah tanpa batasan waktu  

c. menjadi sarana promosi untuk memperkenalkan madrasah kepada masyarakat umum 

d. mempermudah orangtua/ wali siswa dalam memonitor perkembangan anak di madrasah 

e. menjadi sarana publikasi program kerja dan kegiatan madrasah kepada pemangku 

kepentingan (stakeholder) pendidikan 

9. MTs YYZ yang terletak di Kab. Kepulauan XYZ pada tahun ajaran 2019/2020 telah mulai 

memanfaatkan Sistem Informasi Madrasah (SIM). Setelah berjalan sekitar satu tahun, dilakukan 

evaluasi untuk melihat perubahan apa yang ditimbulkan dengan penerapan SIM ini.  

Berdasarkan hasil evaluasi tampak berbagai manfaat yang dapat diperoleh berbagai pihak 
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terkait, seperti Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan XYZ.  Salah satu manfaat yang bisa 

didapat oleh pihak Kantor Kementerian Agama, adalah…. 

a. mengetahui hal-hal yang bisa menjadi kerjasama antara MTs YYZ dan Kankemenag Kab. 

Kepulauan XYZ 

b. meningkatkan produktivitas dalam mengolah kata, angka, gambar, video, suara, data 

statistik, perancangan, dan pemrograman  

c. mempercepat penerimaan berbagai laporan tentang pelaksanaan kegiatan di madrasah  

d. menerima lebih cepat informasi tentang nilai tiap mata pelajaran yang ada di madrasah 

e. meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyelenggaran kegiatan syiar madrasah 

10. Peran kepala madrasah sebagai pemimpin dalam suatu organisasi (madrasah) sangat besar 

khususnya dalam bidang informasi.  Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki banyak 

keahlian. Ada dua keahlian mendasar yang harus dikuasai oleh pemimpin, yaitu keahlian….  

a. teknologi dan gadget (piranti)  

b. komunikasi dan pemecahan masalah  

c. teknologi dan pemecahan masalah  

d. gadget (piranti) dan informasi  

e. informasi dan pemecahan masalah 
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Lembar Kerja 4.2. 
Studi Kasus untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengelolaan 

Administrasi Madrasah 

Episode MADRASAH ABC 

Pagi itu, semua peserta didik Madrasah ABC sudah masuk kelas. Ruang guru yang berisi 

kumpulan meja setengah biro lengkap dengan kursinya tampak tak berpenghuni. Seharusnya ada 

beberapa orang guru di dalam ruangan itu karena jumlah rombongan belajar hanya 50% dari 

jumlah guru yang ada. Pagi itu dipastikan 4 orang guru belum hadir di Madrasah, terlihat dari 

daftar hadir guru yang belum ditandatangani.  

Di sebuah ruangan kecil di sebelah ruang guru tampak seorang bapak sedang duduk meneliti 

program kerja Madrasah. Dia adalah Kepala Madrasah ABC. Ketika sedang serius mempelajari 

program Madrasah, dia dikejutkan oleh kedatangan seorang ibu yang ingin bertemu. Secara 

singkat ibu itu menyampaikan bahwa ia baru saja tertimpa musibah kebakaran rumah, sehingga 

rapor dan ijazah anak-anaknya ikut terbakar.  

Ibu itu mempunyai 2 anak, yang sulung bernama Yanti, sudah tiga tahun lulus dari Madrasah 

ABC, sedangkan adiknya bernama Agus, sedang duduk sebagai peserta didik kelas akhir di 

Madrasah ABC. Kepada Kepala Madrasah, sang ibu ingin menanyakan solusi agar ia dapat 

memperoleh salinan ijazah dan rapor anaknya yang sudah terbakar. Kepala Madrasah memanggil 

Bapak Rahmat, Wakil Kepala Madrasah yang kebetulan adalah Wali Kelas Agus, untuk 

menjelaskan kepada ibunya Agus. Ibu Agus mendapat penjelasan bahwa pihak Madrasah akan 

mengupayakan penggantian ijazah Yanti dan rapor Agus sesegera mungkin.  

Tidak lama setelah ibunya Agus berpamitan, Bapak Rahmat membuka lemari arsip untuk mencari 

buku leger dari kelas Agus. Ia juga mencari buku induk yang berisi nilai-nilai peserta didik yang 

sudah lulus. Setelah beberapa kali mencermati semua buku leger yang ada, ternyata Buku Leger 

yang dimaksud tidak ditemukan. Bapak Rahmat hanya menemukan Buku Induk Siswa. Dengan 

membawa Buku Induk, Bapak Rahmat melapor kepada kepala Madrasah bahwa Buku Leger kelas 

akhir Madrasah itu tidak dapat ditemukan. Ia juga membuka Buku Induk yang memuat daftar nilai 

ijazah Yanti, kakak Agus. Sayangnya, angka- angka yang tertera di dalam buku tersebut tidak lagi 

terbaca dengan jelas karena ada bekas air yang mengenai tulisannya.  

Kepala Madrasah meminta Pak Rahmat untuk memeriksa fotokopi ijazah Yanti. Lagi-lagi, fotokopi 

ijazah yang dicari, juga tidak ada. Pak Rahmat baru ingat bahwa tiga tahun yang lalu, ia 

menggandakan ijazah dari masing-masing anak yang lulus, namun ia lupa mengecek apakah 

waktu itu semua anak sudah mengumpulkannya atau belum.  

Belum selesai kebingungan Pak Rahmat, tiba-tiba datang orang tua murid yang ingin menanyakan 

tentang tunggakan sumbangan komite anaknya. Pak Rahmat mengatakan bahwa ia tidak dapat 

menjawab karena semua data-data keuangan tersimpan di komputer sedangkan petugas/ 

operator komputernya belum datang. Orang tua peserta didik tersebut kelihatan kecewa karena 

waktu sudah menunjukkan pukul 08.45. Pak Rahmat sendiri tidak tahu kapan petugas komputer 

akan datang ke Madrasah.  

Sementara itu, Kepala Madrasah menanyakan kepada Pak Rahmat, siapa yang menerima surat 

undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten beberapa hari yang lalu. Ia baru saja mendapat 

telpon yang menanyakan mengapa tidak menghadiri sosialisasi dana BOS di Kantor Diknas, 

padahal undangan sudah dikirimkan ke semua Madrasah. Kepala Madrasah juga menugaskan 
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Bapak Rahmat untuk memberi tahu para guru bahwa hari ini semua siswa dipulangkan pada 

pukul 11.00. Kemudian, semua guru diminta untuk mengikuti rapat di ruang guru. Kepala 

Madrasah akan menyampaikan tentang hasil temuan pengawas beberapa hari yang lalu. Salah 

satu temuannya adalah bahwa sebagian besar perangkat pembelajaran guru sudah dua tahun 

tidak direvisi. Waktu menunjukkan pukul 11.10 ketika rapat dimulai.  

Kepala Madrasah menanyakan apakah ada guru yang mengetahui kabar tentang dua kolega 

mereka yang tidak hadir, juga tenaga teknis komputer yang sampai siang itu tidak hadir tanpa 

berita. Tak seorang pun yang memberikan jawaban. Kepala Madrasah menyampaikan bahwa 

Madrasah masih membutuhkan buku pegangan siswa, karena tidak semua murid mempunyai 

buku pegangan. Perbandingan jumlah buku dengan murid untuk beberapa mata pelajaran adalah 

1:2 atau 1:3. Bahkan, buku Pendidikan Agama Islam, perbandingannya 1 buku untuk 5 anak. 

Simpanan buku di perpustakaan Madrasah hanyalah buku pegangan guru, sedangkan buku siswa 

tidak tersedia. Pengeras suara satu-satunya yang dimiliki Madrasah juga sudah rusak sejak 

beberapa hari yang lalu. Pengeras itu biasa digunakan untuk setiap kegiatan, seperti upacara 

bendera, peringatan hari besar Islam, dan senam kesehatan jasmani. Madrasah belum mempunyai 

dana untuk membeli pengganti pengeras suara tersebut, padahal upacara setiap Senin harus 

dilaksanakan.  

Kepala Madrasah menceritakan lebih lanjut hasil kunjungan pengawas. Ketika pengawas 

menanyakan perangkat pembelajaran para guru, ia menjawab bahwa perangkat pembelajaran 

dibawa oleh masing-masing guru dan Madrasah tidak memiliki rangkapnya untuk disimpan. 

Kepala Madrasah menambahkan bahwa ketika pengawas mengunjungi seorang guru yang 

sedang mengajar, perangkat pembelajarannya sama sekali tidak dibuka. Tanda tangan 

pengesahan pada perangkat pembelajaran sudah sejak 3 tahun yang lalu. (selesai).  

• Petunjuk :  

Secara berpasangan, silakan Saudara berdiskusi dan melakukan analisis kondisi Madrasah ABC 

dari sisi administrasi dengan melihat kelemahan-kelemahannya, dan kemudian menyarankan 

solusinya. Lakukan kegiatan tersebut dengan mengisi lembar kerja berikut: 

NO. 
KOMPONEN 

ADMINISTRASI 

KONDISI/ 

KELEMAHAN 

SARAN 

PERBAIKAN 

PENANGGUNG JAWAB 

1. Kurikulum    

2. Kesiswaan    

3. Kepegawaian    

4. Sarana Prasarana    

5. Keuangan    

6. Persuratan    
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Lembar Kerja 4.3. 
Merencanakan Perbaikan Administrasi Kesiswaan dan 

Administrasi Persuratan 
 

• Setelah Saudara mengkaji studi kasus pada Lembar Kerja 4.2., lanjutkan dengan 

merencanakan perbaikan administrasi kesiswaan dan administrasi persuratan. Silahkan 

gunakan referensi terbaru yang Saudara ketahui tentang administrasi tersebut. 

• Untuk kegiatan berikut ini, Saudara membuat kelompok 2-3 orang. Materi yang akan dibahas 

adalah: 

Materi 1.  Merencanakan perbaikan administrasi kesiswaan, dan  

Materi 2.  Merencanakan perbaikan administrasi persuratan. 

• Sebagian kelompok membahas materi 1 dan Sebagian kelompok yang lain membahas materi 

2.  Kemukakan ide-ide saudara tentang apa yang harus diperhatikan untuk memperbaiki 

administrasi kesiswaan atau persuratan yang baik. 

• Tuliskan semua ide/gagasan yang dihasilkan pada sehelai kertas plano. Setelah semua 

gagasan tertuang, Saudara bersama kelompok mengurutkan atau memilah gagasan yang 

sejenis. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut dengan anggota kelompok menggunakan 

Lembar Kerja 4.4 dan Lembar Kerja 4.5. Jika Saudara belajar modul ini sendiri, lakukan hal-

hal di atas secara individual. 
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Lembar Kerja 4.4. 
Perencanaan Administrasi Kesiswaan 

 
1 Bagaimana urutan atau kronologis pengadministrasian persuratan? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2 Sumber daya apa saja yang diperlukan dalam pengadministrasian kesiswaan? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3 Jika memungkinkan, bagaimana optimalisasi TIK untuk perencanaan administrasi 
kesiswaan? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 4.5. 
Perencanaan Administrasi Persuratan 

 
1 Bagaimana urutan atau kronologis pengadministrasian persuratan? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2 Sumber daya apa saja yang diperlukan dalam pengadministrasian surat-menyurat? 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3 Jika memungkinkan, bagaimana optimalisasi TIK untuk perencanaan administrasi surat- 
menyurat? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 4.6. 
Mengkoordinasikan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Madrasah 

 
Petunjuk : 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Kepala Madrasah dalam 

mengkoordinasikan kegiatan perbaikan administrasi di Madrasah.  Selain membaca bahan 

bacaan yang tersedia, untuk semakin memperkuat pemahaman silakan Saudara membaca 

kasus di bawah ini mengenai Madrasah yang sedang menghadapi akreditasi namun 

administrasinya belum baik.  

 

Kasus MENGHADAPI AKREDITASI 

 

Seorang kepala Madrasah baru enam bulan ditempatkan di Madrasah AA yang memiliki 550 

peserta didik, 25 guru dan 2 orang tenaga administrasi honorer.  Di awal tahun ajaran ini, 

Madrasah AA akan menghadapi akreditasi.  Ketika Kepala Madrasah memeriksa administrasi 8 

SNP, ternyata dalam empat tahun terakhir, sistem administrasi yang dilakukan kurang rapi.  

Banyak komponen yang tidak ada atau tidak lengkap.  Guru-gurunya pun kurang terbiasa untuk 

tertib administrasi. 

Setelah mempelajari kasus di atas, silakan Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

 

1 Sebagai Kepala Madrasah, bagaimana langkah yang akan Saudara ambil untuk 

mempersiapkan akreditasi ketika situasinya seperti kasus di atas? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Bagaimana Kepala Madrasah mengkoordinasikan guru dan tenaga administrasi untuk 

melaksanakan semua komponen administrasi?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Bagaimana Kepala Madrasah mengoptimalkan peran Komite Madrasah? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, silahkan mendiskusikan jawaban Saudara dengan sesama 

peserta untuk semakin memperkaya solusi yang telah Saudara buat. 
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Lembar Kerja 4.7. 
Merencanakan Pembuatan Sistem Informasi Madrasah 

 

Setelah Saudara merencanakan perbaikan administrasi madrasah (kesiswaan, persuratan, 

kurikulum dan administrasi GTK), silahkan lanjutkan dengan kegiatan merencanakan pembuatan 

Sistem Informasi Madrasah (SIM). 

 

1 Apa manfaat dan keuntungan SIM bagi:  

a. Siswa: 

b. Pengelola madrasah (Kepala Madrasah, Guru, dan Staf TU): 

c. Kantor Kementerian Agama (Kantor Wilayah/ Kabupaten-Kota): 

 

2 
Sumber daya apa saja yang saat ini tersedia di madrasah Saudara yang dapat mendukung 

dalam pembuatan SIM? 

 

 

3 
Bagaimana langkah-langkah yang akan Saudara rencanakan dalam membuat SIM? 

 

 

4 Buatlah rancangan pengembangan SIM, dengan menggunakan format berikut atau 

Saudara dapat memodifikasi sendiri sesuai kebutuhan 

NO. KEGIATAN 
WAKTU 

PELAKSANAAN 
PELAKSANA PEMBIAYAAN 

INDIKATOR 

KETERLAKSANAAN 
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Lembar Kerja 4.8. 
Membuat Rancangan SIM untuk Administrasi Madrasah 

 
• Setelah Saudara merencanakan pembuatan SIM secara umum pada LK 4.7., maka pada LK. 

ini, saudara diminta untuk membuat satu rancangan SIM terpilih dalam bentuk diagram alur.  

Saudara bisa memilih SIM Kurikulum, SIM Kesiswaan, SIM Persuratan, atau SIM GTK. 

• Untuk kegiatan berikut ini, Saudara membuat kelompok yang beranggotakan 2 orang. 

Kegiatan yang akan dibahas adalah:  

a. Mengkaji rencana pembuatan SIM (lihat jawaban LK 4.7.)  

b. Mengkaji sistem administrasi yang sedang berjalan di Madrasah 

c. Memilih satu komponen administrasi Madrasah yang akan dibuat rancangan SIM 

d. Membuat rancangan SIM dalam bentuk diagram alur dengan deskripsinya 

• Sebagai tahap awal, silakan saudara mengkaji ulang jawaban LK 4.7., tentang rencana 

pembuatan SIM yang sudah saudara isi. Jawaban LK 4.7., ini merupakan langkah awal dalam 

perancangan SIM. 

• Langkah berikutnya silakan Saudara mengkaji sistem administrasi Madrasah yang sedang 

berlaku di Madrasah masing-masing, kemudian diskusikan dalam kelompok hasil kajian 

tersebut. Kemukakan kelebihan dan kekurangan masing-masing komponen administrasi. 

• Setelah Saudara mengkaji kelebihan dan kekurangan komponen administrasi yang sedang 

berjalan di masing-masing Madrasah, langkah berikutnya silakan saudara memilih salah satu 

komponen administrasi yang akan dibuatkan SIM-nya.  

• Langkah terakhir adalah membuat rancangan SIM dalam bentuk diagram alur dengan 

deskripsinya. 
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