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ABSTRAK 

Ria, Halma Zanaratul. 2019, Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan 

Madrasah Inspiratif: Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M. Ag. 

Kata Kunci: Strategi Diferensiasi, Madrasah Inspiratif, Visi Sekolah. 

Sekarang ini banyak ditemukan permasalahan mengenai rendahnya moral 

remaja, sehingga menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, penyalah gunaan 

narkoba, ataupun tawuran. Hal tersebut tidak bisa lepas dari peran penting 

madrasah dalam mendidik anak-anak untuk menjadi generasi bangsa yang unggul. 

Pentingnya pendidikan moral menjadikan madrasah yang notabenenya adalah 

sekolah dengan latar belakang agama, menjadi pilihan tepat bagi para orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Madrasah yang berkualitas 

merupakan madrasah yang memiliki berbagai keunggulan, baik dari segi 

kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kualitas layanan maupun mutu lulusan. 

Hal tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang telah dilakukan madrasah 

untuk kemajuan lembaganya. Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat lembaga 

pendidikan yang mempunyai diferensiasi dan mampu menjadikan diferensiasi 

tersebut menjadi sebuah kekuatan, sehingga menghantarkan madrasah sebagai 

madrasah inspiratif, salah satunya yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

Diferensiasi yang dimiliki oleh MAN 2 Ponorogo terdapat dalam visi madrasah 

yaitu RUBI (Religius, Unggul, Berbudaya, Integritas). 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan perumusan strategi 

diferensiasi dalam pengembangan madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo; (2) 

Menguraikan pelaksanaan strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah 

inspiratif di MAN 2 Ponorogo; (3) Menerangkan evaluasi penerapan strategi 

diferensiasi dalam pengembangan madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi atau kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Tahap perencanaan strategi diferensiasi 

yang ada di MAN 2 Ponorogo dimulai dengan tahap berpikir kreatif yang datang 

dari bapak kepala madrasah yang dilatar belakangi oleh teori pembelajaran yang 

mengatakan bahwa tidak ada anak yang dilahirkan bodoh. Selanjutnya memasuki 

tahap perumusan visi yang meliputi penyusunan RKM, RKTM, dan RKATM; (2) 

Tahap pelaksanaan strategi diferensiasi di MAN 2 Ponorogo yaitu implementasi 

visi RUBI yang meliputi implementasi kegiatan di madrasah berdasarkan visi 

RUBI; (3) Tahap terakhir dalam strategi diferensiasi di MAN 2 Ponorogo yaitu 

tahap evaluasi, meliputi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh beberapa 

tim yang telah dipilih oleh kepala madrasah. Melalui kegiatan evaluasi tersebut 

didapatkan hasil evaluasi yang meliputi kendala pada setiap aspek visi RUBI 

beserta solusi dalam penyelesaiannya. 
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ABSTRACT 

 

Ria, Halma Zanaratul. 2019, Differentiation Strategies in the Development of 

Inspirational Madrassas: Case Study at Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo. Islamic Education Management Study Program, Postgraduate 

Program, Ponorogo State Islamic Institute. Dr. Mukhibat, M. Ag. 

 

Keywords: Differentiation Strategy, Inspirational Madrasah, School Vision. 

 

 Nowadays there are many problems regarding the low morale of 

adolescents, which causes promiscuity, drugs, or brawl. This cannot be separated 

from the important role of schools in educating children to become a superior 

generation of the nation. The importance of moral education makes madrasa 

which in fact is a school with a religious background to be the right choice for 

parents to send their children to madrasa. Quality madrasa is a madrasa that has 

various advantages, both in terms of curriculum, educators, infrastructure, service 

quality and graduate quality. This is inseparable from the long process that the 

madrasa has undertaken to progress its institution. Based on the above problems, 

there are educational institutions that have differentiation and are able to make 

this differentiation into a force so as to deliver madrasa as an inspirational 

madrasa, namely Madrasa Aliyah Negeri 2 Ponorogo. The differentiation that is 

owned by MAN 2 Ponorogo is found in the madrasa vision, which is RUBI 

(Religious, Excellent, Cultured, Integrity). 

 This study aims to: (1) Explain the formulation of differentiation strategies 

in the development of inspirational madrassas at MAN 2 Ponorogo; (2) Describe 

the implementation of the differentiation strategy in the development of 

inspirational madrassas at MAN 2 Ponorogo; (3) Explain the evaluation of the 

implementation of differentiation strategies in the development of inspirational 

madrassas at MAN 2 Ponorogo. 

 This study uses a qualitative approach to the type of case study research. 

Data collection in this research was carried out through interviews, observations, 

and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data 

presentation, and verification or conclusions. 

 The results of this study are: (1) The planning stage of differentiation 

strategies in MAN 2 Ponorogo begins with the stage of creative thinking that 

comes from the madrasa headmaster who is motivated by a learning theory that 

says that no child is born stupid. Then enter the vision formulation stage which 

includes the preparation of RKM, RKTM, and RKATM; (2) The stage of 

implementing the differentiation strategy at MAN 2 Ponorogo, namely the 

implementation of the RUBI vision which includes the implementation of 

activities in madrasas based on the RUBI vision; (3) The final stage in the 

differentiation strategy at MAN 2 Ponorogo is the evaluation phase, which 

includes monitoring and evaluation carried out by several teams that have been 

selected by the madrasa headmaster. Through these evaluation activities, the 

results of the evaluation include obstacles in every aspect of the vision of RUBI 

along with solutions to its completion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Madrasah merupakan sebuah lembaga dalam bidang pendidikan yang 

berusaha memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui 

proses belajar mengajar. Madrasah mempunyai peran yang sangat penting 

dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, sekarang telah banyak 

didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai program 

dan layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas saja, tapi juga memiliki 

nilai beda sebagai karakter unik madrasah tersebut, baik negeri maupun 

swasta. 

Pada era sekarang ini banyak ditemukan madrasah yang berdiri dengan 

bentuk bangunan fisik yang bagus dan menarik. Namun, untuk memasarkan 

madrasah tersebut, sebuah lembaga harus memiliki berbagai prestasi maupun 

keunggulan, hal tersebut berlaku baik itu di tingkat dasar maupun menengah. 

Ironisnya, banyaknya jumlah madrasah yang berdiri tidak sebanding dengan 

jumlah siswa yang bermadrasah di madrasah tersebut. Selain itu, kualitas 

pelayanan pendidikan yang diberikan tidak sama dengan apa yang 

ditawarkan. Ada madrasah yang jumlah calon peserta didiknya dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan, ada juga madrasah yang melarang siswanya ikut 

ujian karena masalah biaya, atau mungkin madrasah yang kurang kreatif 

dalam menawarkan layanan pendidikan madrasahnya dalam menarik minat 

para calon peserta didik. Karena beberapa faktor inilah suatu lembaga 

pendidikan dapat meredup eksistensinya atau bahkan bisa sampai gulung 

tikar atau ditutup. Seperti yang dimuat dalam jatimnow.com yang 

menginformasikan bahwa terdapat siswa SMA di Ponorogo yang dilarang 
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mengikuti ujian, dikarenakan nunggak bayar iuran.
1
 Hal ini menunjukkan 

bahwa madrasah tidak mampu memberikan kualitas pelayanan dengan baik 

kepada peserta didiknya. Selain itu, dalam Liputan6.com yang 

menginformasikan bahwa akibat kekurangan murid, salah satu madrasah di 

Ponorogo ditutup. Orang tua murid menyesalkan hal itu, lantaran tidak ada 

pemberitahuan terlebih dahulu.
2
 Ditemukan juga dalam Liputan6.com bahwa 

kegiatan belajar mengajar di SMAN 32 di Desa Samo, Halmahera Selatan 

ditutup, terdapat 70 siswa terancam tidak bisa mengikuti ujian, alasan 

penutupan madrasah tersebut disebabkan oleh tidak adanya guru yang 

mengajar, sebab mereka tidak pernah diberikan honor.
3
 Hal tersebut berimbas 

pada pelayanan dan kualitas yang diberikan lembaga terhadap peserta didik 

kurang maksimal, begitu juga pelayanan lembaga terhadap pendidik. 

Ditutupnya suatu lembaga pendidikan dapat menimbulkan beberapa asumsi 

dalam pikiran masyarakat, sehingga para orang tua menjadi lebih teliti dan 

hati-hati dalam memilihkan madrasah/madrasah untuk menyekolahkan 

anaknya.   

Fenomena seperti ini terjadi di beberapa daerah dan menjadi 

permasalahan yang saat ini harus segera dicarikan solusinya. Bertolak dari 

permasalahan madrasah yang ditutup, ternyata ada salah satu madrasah di 

Ponorogo yang sukses dalam menarik minat remaja maupun orang tua untuk 

memilih lembaga tersebut dalam menyekolahkan anaknya yaitu MAN 2 

Ponorogo. Madrasah ini dari tahun ke tahun selalu melakukan perbaikan 

kualitasnya, baik dari segi bangunan fisik maupun program-program 

madrasah. Selain itu, madrasah ini juga memiliki metode pembelajaran yang 

menarik, juga pengadaan kegiatan-kegiatan menarik dan inovatif yang 

mampu mengasah kreativitas siswa, baik dari segi akademik maupun non 

                                                           
1
 Arif Ardianto, Nunggak Bayar Iuran Siswa SMA di Ponorogo Dilarang Ikut Ujian. Diambil dari 

jatimnow.com pada 27 Maret 2019. 
2
 Raden Trimutia Hatta, Kekurangan Murid Madrasah di Ponorogo Ditutup. Diambil dari 

www.liputan6.com, pada 13 November 2018. 
3
 Hairil Hiar, Guru Pergi karena Belum Digaji, SMA Negeri Tutup. Diambil dari 

www.liputan6.com, pada 29 November 2018. 

http://www.liputan6.com/
http://www.liputan6.com/
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akademik.
4
 Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya masjid di dalam kawasan 

MAN 2 Ponorogo, pembangunan ma’had, dan penambahan ruang kelas.
5
 

Dalam proses pembelajaran, guru-guru sudah menerapkan metode mengajar 

yang variatif untuk memudahkan dalam penyampaian materi, dan juga 

pemanfaatan media belajar yang optimal.
6
 Selain itu, kini MAN 2 Ponorogo 

juga telah menyelenggarakan berbagai macam lomba/kompetisi yang menarik 

dalam bidang akademik maupun non akademik yang dapat diikuti oleh siswa-

siswi yang berasal dari luar MAN 2 Ponorogo, sehingga para siswa mampu 

meningkatkan kreativitas mereka.
7
 Program-program atau kegiatan-kegiatan 

tersebut direncanakan untuk membangun keunikan madrasah agar berbeda 

dengan madrasah-madrasah lain, sehingga mampu menginspirasi madrasah-

madrasah lain untuk mencontoh inovasi yang dilakukan oleh madrasah 

tersebut. Hal ini menjadi ciri diferensiasi madrasah ini dibandingkan dengan 

madrasah-madrasah lain. Diferensiasi merupakan kemampuan perusahaan 

untuk secara efektif membedakan dirinya sendiri dari pesaingnya dengan 

memberikan nilai lebih pada pelanggannya.
8
 Tentunya dalam hal ini 

merupakan kemampuan MAN 2 Ponorogo dalam menciptakan daya beda 

yang mampu menjadi keunikan dan membedakannya dengan lembaga lain.  

Terkait dengan lembaga pendidikan (sekolah), konsep diferensiasi 

berarti upaya yang dilakukan sekolah untuk menciptakan dan memberikan 

keunggulan layanan pendidikan yang tidak diberikan oleh sekolah lain 

terhadap stakeholders khususnya murid dan wali murid. Dengan diferensiasi 

ini diharapkan sekolah mampu menciptakan inovasi-inovasi pendidikan yang 

dapat dijadikan inspirasi untuk sekolah-sekolah lain, sehingga dapat menarik 

minat calon murid dan dapat memberikan keunggulan yang berarti.
9
 Hal ini 

                                                           
4
 Staf Binpres dan Pengurus Bidang Operator, observasi dan wawancara, MAN 2 Ponorogo, 29 

Oktober 2018.  
5
 Observasi, MAN 2 Ponorogo pada 29 Oktober 2018. 

6
 Hastutik, wawancara, MAN 2 Ponorogo, 29 Oktober 2018. 

7
 Dokumentasi, 29 Oktober 2018. 

8
 Philip Kotler, Marketing Management Millenium Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 2000), 209. 

9
 AB. Musyafa’ Fathoni, Strategi Diferensiasi sebagai Upaya Mewujudkan Keunggulan 

Kompetitif Layanan Pendidikan, KODIFIKASIA Jurnal Pendidikan Keagamaan dan Sosial-

Budaya, Vol.4, No.1, Tahun 2010, 6-7. 
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relevan dengan MAN 2 Ponorogo yaitu merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu menciptakan inovasi dan memberikan keunggulan 

layanan pendidikan sehingga dapat dijadikan inspirasi untuk madrasah-

madrasah lain, serta mampu menarik minat para calon murid. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan jumlah murid baru yang semakin tahun semakin 

meningkat. 

Terdapat beberapa diferensiasi MAN 2 Ponorogo yaitu: (1) madrasah 

dengan sistem SKS (madrasah aliyah se-kabupaten hanya MAN 2 Ponorogo); 

(2) visi yang riil, mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak hingga 

stakeholders; (3) memandang bahwa semua anak itu berbakat dan bisa 

belajar, artinya pihak madrasah dengan segala kemampuan mengembangkan 

semua potensi anak tanpa mengorbankan pemerolehan nilai UN yang terus 

dikejar peningkatannya; dan (4) terdapat kelas olahraga dan kelas vokasi.
10

 

Salah satu dari beberapa diferensiasi di atas mampu menghantarkan MAN 2 

Ponorogo sebagai nominator madrasah inspiratif dengan visinya madrasah 

RUBI (Religius, Unggul, Berbudaya, Integritas), maksudnya yakni madrasah 

berupaya menunjukkan bahwa madrasah tidak parsial dalam hal tertentu, 

tetapi semuanya dilayani dan semuanya diajak untuk unggul.
11

 Motivasi 

madrasah mengikuti kompetisi madrasah inspiratif karena pihak madrasah 

ingin mengaktualisasikan keberadaan MAN 2 Ponorogo di mata publik. 

Dengan harapan hal tersebut mungkin dapat dicontoh oleh madrasah lain. 

Madrasah menganggap kompetisi madrasah inspiratif bukan sebuah 

kompetisi yang diikuti dengan persiapan lomba dalam waktu tertentu, tetapi 

merupakan sebuah budaya dan proses yang sudah berlangsung sekian lama 

dan kemudian diangkat, diadministrasikan, dan didokumentasikan untuk 

dimintakan penilaian dari kanwil, sampai akhirnya masuk sebagai nominator 

madrasah inspiratif.
12

 

Berdasarkan fenomena dan hasil wawancara dengan kepala madrasah, 

diketahui bahwa MAN 2 Ponorogo disebut sebagai madrasah inspiratif. Oleh 

                                                           
10

 Nasta’in, wawancara, MAN 2 Ponorogo, 15 Februari 2019. 
11

 Nasta’in, wawancara, MAN 2 Ponorogo, 15 Februari 2019. 
12

 Nasta’in, wawancara, MAN 2 Ponorogo, 15 Februari 2019. 
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sebab itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh untuk mengkritisi perumusan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan MAN 2 Ponorogo dalam 

memperoleh nominasi sebagai madrasah inspiratif. Judul yang peneliti angkat 

dalam penelitian ini adalah “Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan 

Madrasah Inspiratif di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo”. Penelitian ini 

akan difokuskan pada diferensiasi visi madrasah yang mampu menghantarkan 

MAN 2 Ponorogo sebagai nominator madrasah inspiratif.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan 

mengungkapkan: 

1. Bagaimana perumusan strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi penerapan strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan perumusan strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo. 

2. Menguraikan pelaksanaan strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo. 

3. Menerangkan evaluasi penerapan strategi diferensiasi dalam 

pengembangan madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan manajemen pendidikan, terutama 

mengenai strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah inspiratif, 
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selain itu juga dapat menambah informasi tentang pentingnya penerapan 

strategi diferensiasi dalam Pengembangan madrasah inspiratif. 

Strategi diferensiasi menjadi sangat penting dilakukan karena 

melihat fakta bahwa banyak didapati madrasah yang memiliki siswa 

sedikit atau bahkan sampai gulung tikar yang disebabkan karena 

rendahnya kualitas madrasah dalam memberikan pelayanan pendidikan, 

sehingga tidak banyak wali murid atau siswa yang ingin bersekolah di 

madrasah tersebut. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Pendidik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi umpan balik bagi 

guru dalam pengembangan kompetensinya untuk menjadi guru yang 

inspiratif dengan menerapkan metode mengajar yang variatif, 

memanfaatkan teknologi dengan baik, dan mampu menciptakan 

lingkungan madrasah yang kondusif. 

2. Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pihak madrasah agar mampu mengelola seluruh 

sumber daya madrasah sehingga dapat mengembangkan madrasahnya 

menjadi madrasah inspiratif. 

3. Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

mengenai pentingnya penerapan strategi diferensiasi sebagai upaya 

dalam pengembangan madrasah inspiratif untuk mempersiapkan diri 

sebagai calon manajer. 

4. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat para wali 

murid memilih madrasah tersebut untuk menyekolahkan anaknya. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian tentang strategi diferensiasi dalam bidang pendidikan sangat 

jarang dilakukan, namun sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian 

tentang strategi diferensiasi dalam bidang bisnis, baik dalam bentuk buku 

maupun penelitian lapangan. Adapun penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu: 
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Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh AB. Musyafa’ Fathoni 

pada tahun 2010 dengan judul “Strategi Diferensiasi sebagai Upaya 

Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Layanan Pendidikan”. Penelitian ini 

membahas strategi diferensiasi yang telah dilakukan oleh SDIT Bina Insani 

Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan serta, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah pengelola madrasah harus mampu menetapkan strategi diferensiasi 

layanan keunggulan yang tepat yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan 

kecenderungan masyarakat. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Pendi yang berjudul “Implementasi 

Strategi Diferensiasi dalam Memasarkan Jasa Pendidikan (Studi Kasus di 

MTs Darussaadah Tangerang)”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari 

fenomena seputar strategi promosi yang dilakukan oleh MTs Darussaadah. 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara kepada kepala 

madrasah, Tim Promosi Madrasah, dan sebelas siswa perwakilan setiap kelas. 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam bauran promosi belum berjalan 

secara efektif. Pertama, pihak madrasah belum menyusun daftar nama-nama 

madrasah yang menjadi sasaran. Kedua, isi pesan pada brosur hanya 

menampilkan informasi tentang keberadaan madrasah. Ketiga, media yang 

digunakan dalam promosi hanya menekankan pada pendistribusian brosur. 

Dan keempat, penetapan anggaran promosi yang dilakukan yaitu anggaran 

promosi berdasarkan kemampuan untuk membiayainya.
13

 

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Bashori yang berjudul “Strategi 

Kompetitif dalam Lembaga Pendidikan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

lembaga pendidikan harus memiliki diferensiasi, keunikan, keterbedaan 

dengan lembaga pendidikan yang lain sebagai lembaga pendidikan yang 

unggul, karena keunggulan kompetitif menjadi suatu kebutuhan penting bagi 

                                                           
13

 Pendi, Implementasi Strategi Diferensiasi dalam Memasarkan Jasa Pendidikan, Uin Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2014, 6. 
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kesuksesan madrasah di masa mendatang. Keunggulan kompetitif yaitu 

kemampuan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan untuk memformulasi 

strategi pencapaian peluang melalui maksimisasi peminat para siswa terhadap 

lembaga pendidikan.
14

 

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang yaitu sama-sama membahas tentang strategi diferensiasi. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bashori 

menggunakan istilah keunggulan kompetitif, sedangkan peneliti ini 

menggunakan istilah strategi diferensiasi, dan antara keunggulan kompetitif 

dengan strategi diferensiasi adalah sama, karena Cravens (1991) menyebut 

diferensiasi dengan istilah competitive advantages, yaitu keuntungan yang 

ditawarkan oleh lembaga pada konsumen dengan cara memberikan nilai 

keunggulan melalui harga yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga 

lain dan keuntungan unik yang tidak sekedar harga murah. Sedangkan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu lainnya perbedaan terletak pada objek dan 

tujuan penelitian. Objek pada penelitian Bapak AB. Musyafa’ Fathoni yaitu 

di madrasah tingkat dasar yang bertujuan untuk mewujudkan keunggulan 

kompetitif layanan pendidikan, dan penelitian Pendi yaitu di madrasah 

menengah pertama yang bertujuan untuk memasarkan jasa pendidikan. 

Sedangkan peneliti ini berada di madrasah menengah atas, yang bertujuan 

untuk mengetahui proses madrasah dalam mencapai madrasah inspiratif. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam menggali data 

kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan realita yang terjadi di 

MAN 2 Ponorogo mengenai strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa 
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pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang diperoleh berdasarkan 

temuan-temuan hasil observasi dan tidak menggunakan metode statistik, 

tetapi dengan cara mendeskripsikan atau menginterpretasikan untuk 

menggambarkan realita yang terjadi di lapangan.
15

 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus. Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu 

situasi sosial.
16

 Peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus, 

karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan strategi 

diferensiasi di MAN 2 Ponorogo dalam pengembangan madrasah 

inspiratif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan hanya sekedar 

memberikan makna terhadap data dan fakta, tapi sekaligus sebagai alat 

atau instrumen utama dalam penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada peneliti sebagai key instrument.
17

 Peneliti dalam 

penelitian ini berperan sebagai instrumen utama yaitu pengamat yang 

mengamati kegiatan-kegiatan di lingkungan madrasah untuk mengetahui 

penerapan strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah inspiratif 

di MAN 2 Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo yang 

terletak di sebelah selatan Pabrik Es tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta 

No. 381 Keniten Ponorogo. MAN 2 Ponorogo merupakan madrasah yang 

dari tahun ke tahun selalu melakukan perbaikan pada gedungnya, 

mengimplementasikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, 

serta pengadaan program-program inovatif yang mampu mengasah 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta : Kencana, 2013), 43. 
16
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Sosial Lainnya (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201. 
17
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kreativitas siswa, baik dari segi akademik maupun non akademik, 

misalnya SAC (Science and Art Competition), PSC (Pramanda‟s Scout 

Competition), FEST BAN (Festival Sholawat Al-Banjari), Mandapo 

Campus Festival, IBM (Invitasi Bola MAN 2 Ponorogo), dan lain-lain. 

Banyak program-program inspiratif atau kegiatan-kegiatan menarik yang 

direncanakan untuk membangun keunikan madrasah agar berbeda 

dengan madrasah-madrasah lain, sehingga mampu menginspirasi 

madrasah-madrasah lain untuk mencontoh inovasi yang dilakukan oleh 

madrasah tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa peneliti tertarik 

meneliti di lokasi tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder atau pendukung. Sumber data primer adalah 

data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan 

melakukan penelitian ke objek yang diteliti.
18

 Sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian, yakni 

kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, beberapa guru mata 

pelajaran, dan beberapa siswa. Sedangkan sumber data sekunder adalah 

data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.
19

 

Adapun sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini 

berupa hasil dokumentasi maupun buku-buku yang menjelaskan 

mengenai strategi diferensiasi dalam pendidikan, seperti buku Philip 

Kotler yang berjudul “Marketing Management Millenium Edition”, buku 

Hermawan Kartajaya dan Yuswohadi yang berjudul “Attracting Tourist, 

Traders, Investors: Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi, buku 

Michael E. Porter yang berjudul “Keunggulan Bersaing: Menciptakan 

dan Mempertahankan Kinerja Unggul”, buku Musa Hubeis dan 

Mukhamad Najib yang berjudul “Manajemen Strategik dalam 
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 Husaini Umar, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56. 
19

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 62. 
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Pengembangan Daya Saing Organisasi” dan jurnal yang ditulis oleh AB. 

Musyafa’ Fathoni yang berjudul “Strategi Diferensiasi sebagai Upaya 

Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Layanan Pendidikan.” 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya 

dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam, observasi pada latar, dan di mana fenomena 

tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan 

keyakinannya.
20

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam yakni peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan strategi 

diferensiasi dalam pengembangan madrasah inspiratif, sehingga 

dengan wawancara yang mendalam ini data-data yang diperlukan 

bisa terkumpul semaksimal mungkin. Jenis wawancara yang peneliti 

gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.
21

 

Adapun beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada 

narasumber yaitu: (1) bagaimana perumusan strategi diferensiasi 

dalam pengembangan madrasah inspiratif; (2) bagaimana 

                                                           
20

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 50. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 138. 
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pelaksanaan strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah 

inspiratif; dan (3) bagaimana evaluasi strategi diferensiasi dalam 

pengembangan madrasah inspiratif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

akan peneliti ajukan kepada beberapa narasumber, yaitu kepala 

madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, beberapa guru mata 

pelajaran, dan beberapa siswa. 

Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling atau sampel 

bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya 

dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat 

mengambil sampel yang besar dan jauh.
22

 Subjek yang akan 

dijadikan informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala madrasah, 

waka kurikulum, waka kesiswaan, dan beberapa guru mata pelajaran 

yang akan diminta informasinya terkait perumusan, pelaksanaan, dan 

evaluasi strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah 

inspiratif dan pihak-pihak lain yang terkait, serta beberapa siswa 

yang akan ditanyai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

diferensiasi madrasah. Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkrip 

wawancara. 

b. Observasi (pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
23

 Dalam penelitian kualitatif 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Rineka Cipta, 
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ini observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan yakni 

proses pengamatan yang dilakukan oleh observer, tapi observer tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan selaku pengamat.
24

 Jadi, peneliti di sini tidak ikut 

serta dalam kegiatan yang berlangsung di madrasah, peneliti hanya 

mengamati kegiatan-kegiatan yang berlangsung di madrasah.  

Hasil penelitian ini kemudian akan dicatat dalam catatan 

lapangan yang merupakan tambahan penting bagi metode-metode 

pengumpulan data. Selain dengan catatan lapangan, catatan pribadi 

dapat membantu peneliti dalam mengikuti perkembangan penelitian, 

untuk memperoleh gambaran bagaimana rencana penelitian 

dipengaruhi oleh data. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. 

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah kondisi 

lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo dan strategi 

diferensiasi yang dilakukan madrasah dalam proses mendapatkan 

nominator sebagai madrasah inspiratif.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi atau studi dokumenter (documentary study) 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik.
25

 Dokumen tulisan dan gambar yang berupa data 

umum antara lain: 

1) Sejarah berdirinya MAN 2 Ponorogo. 

2) Letak geografis MAN 2 Ponorogo. 

3) Visi dan Misi MAN 2 Ponorogo. 

4) Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo. 

5) Keadaan guru dan murid di MAN 2 Ponorogo. 

6) Sarana dan prasarana MAN 2 Ponorogo. 

                                                           
24
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Beserta data deskripsi yang berupa tulisan maupun gambar yang 

mampu menjelaskan mengenai strategi diferensiasi dalam 

pengembangan madrasah inspiratif di MAN 2 Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif dari Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku 

secara terus menerus, sehingga sampai datanya jenuh. Adapun tahap 

kegiatan dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman antara lain:
26

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis 

data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data 

yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang 

sesuai dan mana yang kurang sesuai dengan tujuan dan masalah 

penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, dan selanjutnya 

mengelompokkan sesuai dengan tema-tema yang ada. Dalam 

penelitian ini, setelah seluruh data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan strategi 

diferensiasi madrasah terkumpul semua, maka untuk memudahkan 

analisis, data-data yang masih kompleks dipilih dan difokuskan 

sehingga lebih sederhana. 

b. Penyajian data 

Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah teks 

naratif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang 

muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain.
27

 Maka, setiap 

data diharapkan dapat dipahami dan tidak terlepas dari latarnya. 

Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk mengambil 

simpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan 
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dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

lain-lain. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir dan 

tersusun, sehingga akan mudah dipahami. 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan data 

telah memalui tahap reduksi, maka data yang terkumpul disusun 

secara sistematis agar lebih mudah dipahami. 

c. Menarik kesimpulan/verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap data 

yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 

bertahap yaitu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan 

akan berubah akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.
28

 Setelah 

melalui proses reduksi data dan penyajian data, kemudian peneliti 

membuat kesimpulan yang dilakukan dengan membandingkan 

kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung 

dalam masalah penelitian. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui validitas dan 

reliabilitas. Pada pengertian yang lebih luas validitas dan reliabilitas 

merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang 

digunakan untuk melaksanakan penelitian.
29

 Pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan melalui validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan persoalan yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara lebih rinci.
30

 Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci serta 

                                                           
28

 Zainal Arifin, Model Penelitian Kualitatif, 173. 
29

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif , 78.  
30

 Ibid., 



16 
 

 
 

berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

strategi diferensiasi di MAN 2 Ponorogo. 

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu 

yang berbeda, jenis data dalam deskripsi, dan tema-tema dalam 

penelitian kualitatif.
 31

 Teknik triangulasi yang akan peneliti gunakan 

dapat dicari dengan jalan: 

1) Membandingkan catatan lapangan observasi dan wawancara. 

2) Membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan 

informan lainnya. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian menurut Mudjia Rahardjo ada 

tiga tahapan penelitian kualitatif.
32

 Pertama, tahap pra lapangan yang 

meliputi tahap menyusun rencana penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, mempersiapkan 

perlengkapan untuk penelitian dan etika penelitian. Kedua, tahap 

kegiatan penelitian lapangan yang meliputi memahami latar penelitian 

dan mempersiapkan diri memasuki lapangan untuk mengumpulkan data. 

Ketiga, tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam lima bab yang saling 

berkaitan, yaitu : 

Bab I adalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran peneliti yang 

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II membahas tentang kajian teori mengenai strategi diferensiasi 

madrasah dalam pengembangan madrasah inspiratif, yaitu teori manajemen 

strategik dan teori diferensiasi. 

Bab III membahas mengenai data umum mengenai MAN 2 Ponorogo 

dan data khusus mengenai strategi diferensiasi madrasah yang dilakukan di 

MAN 2 Ponorogo dalam pengembangan madrasah inspiratif. 

Bab IV akan menganalisis data temuan di lapangan berdasarkan teori 

tentang strategi diferensiasi. 

Keseluruhan laporan penelitian akan diakhiri dengan bab V yaitu 

penutup, yang berisi kesimpulan serta saran-saran. 



 
 

 
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Manajemen Strategik  

Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam 

memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Tujuan 

manajemen strategik adalah untuk menemukan dan menciptakan kesempatan 

yang baru serta berbeda untuk perencanaan jangka panjang dan mencoba 

untuk mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini.
33

 

Proses manajemen strategik terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu 

perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi dan 

pengendalian strategi yang diawali dengan pengamatan lingkungan.34 

1. Perumusan strategi, terdiri dari enam langkah yaitu melakukan analisis 

lingkungan internal, melakukan analisis lingkungan eksternal, 

mengembangkan visi misi yang jelas, menyusun sasaran dan tujuan, 

merumuskan pilihan-pilihan strategik dan memilih strategi yang tepat, 

dan menentukan pengendalian. 

2. Implementasi strategi, terdiri dari penetapan tujuan tahunan, perumusan 

kebijakan, memotivasi pekerja, dan alokasi sumber daya. 

3. Evaluasi strategi, yaitu meninjau kembali permasalahan eksternal dan 

internal yang terjadi saat ini, pengukuran kemampuan/kinerja, melakukan 

perbaikan, dan mengembangkan model di masa mendatang.35 

Dari ketiga tahapan manajemen strategik di atas, strategi diferensiasi 

merupakan bagian dari tingkatan strategi dalam proses merumuskan pilihan 

strategi dan pemilihan strategi yang tepat. Strategi diferensiasi termasuk di 
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dalam strategi bisnis. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai strategi 

diferensiasi. 

1. Definisi Diferensiasi 

Diferensiasi merupakan konsep yang diadopsi dari marketing yang 

bertujuan untuk menciptakan perbedaan dari perusahaan lain. Menurut 

bahasa diferensiasi berasal dari kata different yang berarti tidak sama 

dengan yang lain, berbeda, dan di luar kebiasaan. Sedangkan menurut 

istilah, diferensiasi adalah tindakan merancang suatu perbedaan yang 

berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran 

pesaing. Sedangkan menurut Payne (2000), diferensiasi adalah 

kemampuan perusahaan untuk secara efektif membedakan dirinya sendiri 

dari pesaingnya dengan memberikan nilai lebih pada pelanggannya. 

Selanjutnya, Cravens (1991) menyebut diferensiasi dengan istilah 

competitive advantages, yaitu keuntungan yang ditawarkan oleh lembaga 

pada konsumen dengan cara memberikan nilai keunggulan melalui harga 

yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga lain dan keuntungan 

unik yang tidak sekedar harga murah. Menurut Philip Kotler diferensiasi 

merupakan tindakan merancang serangkaian perbedaan yang bermakna 

untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing.36 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diferensiasi 

merupakan upaya untuk menciptakan dan memberikan nilai yang 

berbeda bagi para pelanggan. Diferensiasi bertujuan untuk memberikan 

layanan yang lebih kepada para pelanggan dalam memenuhi kepuasan 

mereka.37 

2. Syarat Penentuan Diferensiasi 

Kartajaya (2006) mengemukakan ada tiga syarat yang dijadikan 

acuan dalam menentukan diferensiasi, antara lain: 
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a. Sebuah diferensiasi harus mampu mendatangkan excellent value ke 

konsumen. Produk yang diciptakan boleh berbeda, tapi perbedaan 

tersebut harus mempunyai makna di mata konsumen. Semakin 

perbedaan tersebut mendatangkan value yang tinggi, maka semakin 

kokoh pula diferensiasi yang dilakukan perusahaan tersebut. 

b. Diferensiasi perusahaan harus merupakan keunggulan dibandingkan 

pesaing. Sebuah diferensiasi akan kokoh jika dapat menciptakan 

perbedaan dengan pesaing, dan perbedaan tersebut mencerminkan 

keunggulan dari produk yang dikeluarkan. 

c. Diferensiasi harus memiliki keunikan sehingga tidak gampang ditiru 

oleh pesaing.38 

Terkait dengan lembaga pendidikan (sekolah), konsep diferensiasi 

berarti upaya yang dilakukan sekolah untuk menciptakan dan 

memberikan keunggulan layanan pendidikan yang tidak diberikan oleh 

sekolah lain terhadap stakeholders khususnya murid dan wali murid. 

Dengan diferensiasi ini diharapkan sekolah mampu menciptakan inovasi-

inovasi pendidikan yang dapat dijadikan inspirasi untuk sekolah-sekolah 

lain, sehingga dapat menarik minat calon murid dan dapat memberikan 

keunggulan yang berarti.  

Terdapat lima dimensi pokok keunggulan layanan pendidikan, antara 

lain: 

a. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera/tepat waktu, akurat, dan memuaskan. 

b. Daya tanggap (Responsiveness) yaitu kemauan/kesediaan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. 

c. Jaminan (Assurance) yang mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, respek terhadap pelanggan, adanya sifat dapat dipercaya 

dari pimpinan, guru dan karyawan. 

                                                           
38
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d. Empati yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

e. Bukti langsung (tangible) yang meliputi sarana prasarana, guru dan 

karyawan, dan sarana komunikasi.39 

Dari kelima dimensi tersebut, sekolah dapat menentukan diferensiasi 

keunggulan layanan pendidikannya di antara sekolah-sekolah yang lain. 

3. Tahapan Strategi Diferensiasi 

Menurut Kartajaya dan Yuswohadi terdapat beberapa langkah dalam 

membangun strategi diferensiasi, dintaranya adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. 

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi target market, 

merumuskan faktor pembeda, dan menyusun positioning statement. 

b. Merumuskan konten, konteks, dan infrastruktur. 

Melakukan analisis terhadap sumber-sumber diferensiasi, baik yang 

telah ada atau yang memiliki potensi yang akan datang. Sumber-

sumber tersebut dihasilkan dari konten, konteks, dan infrastruktur 

yang akan membuat keunggulan dibanding pesaing dan dapat 

menghasilkan point of differentiation terhadap positioning yang akan 

dibangun. 

c. Menguji diferensiasi. 

Menguji diferensiasi yang memiliki keunikan yang sulit untuk ditiru. 

d. Mengkomunikasikan diferensiasi. 

Mengkomunikasikan diferensiasi dengan komunikasi yang simple, 

meaningfull, dan focus.40 
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 AB. Musyafa’ Fathoni, Strategi Diferensiasi sebagai Upaya Mewujudkan Keunggulan 

Kompetitif Layanan Pendidikan, KODIFIKASIA Jurnal Pendidikan Keagamaan dan Sosial-

Budaya, Vol.4, No.1, Tahun 2010, 6-7. 
40

 Hermawan Kartajaya dan Yuswohadi, Attracting Tourist, Traders, Investors: Strategi 

Memasarkan Daerah di Era Etonomi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 107. 



22 
 

 
 

4. Faktor-faktor yang Menentukan Strategi Diferensiasi 

Menurut Porter diferensiasi dapat dihasilkan dari aktivitas nilai yang 

ditentukan oleh sejumlah faktor/penentu pokok, dan faktor tersebut 

menjadi penentu keunikan yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Pilihan kebijakan 

Pilihan kebijakan dapat mendorong tercapainya keunikan karena 

kebijakan dapat dijadikan dasar bagi penentuan aktivitas yang perlu 

dilakukan dan cara melakukan aktivitas ini. 

b. Keterkaitan 

Keunikan seringkali berakar pada keterkaitan yang ada dalam rantai 

nilai atau keterkaitan dengan pemasok dan saluran yang dipakai 

perusahaan. 

c. Pengaturan waktu 

Keunikan merupakan hasil dari waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan bersangkutan untuk mulai melakukan suatu aktivitas 

seperti menjadi yang pertama dalam memakai citra produk atau 

dapat dikatakan sebagai kecepatan dan kelambatan dalam 

mengambil langkah. 

d. Lokasi 

Pemilihan lokasi dapat menjadi sumber keunikan. 

e. Hubungan timbal balik 

Keunikan aktivitas nilai dapat timbul dari menjalankan aktivitas 

secara bersama-sama antara korporasi dengan unit-unit usaha. 

f. Pembelajaran dan pelimpahan 

Keunikan sebuah aktivitas dapat merupakan hasil dari belajar cara 

melaksanakan aktivitas dengan baik. 

g. Integrasi 

Tingkat integrasi perusahaan dapat membuat perusahaan yang 

bersangkutan unik karena perusahaan menjadi lebih mampu 

mengendalikan pelaksanaan aktivitas ini atau mengkoordinasikan 

aktivitas dengan aktivitas lain. 
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h. Skala 

Skala besar dapat memungkinkan dilaksanakannya sebuah aktivitas 

dengan cara unik yang tidak mungkin dilaksanakan pada volume 

kecil. 

i. Faktor kelembagaan 

Faktor kelembagaan terkadang memainkan peran dalam membuat 

perusahaan menjadi unik.41 

 

B. Madrasah Inspiratif 

Madrasah inspiratif adalah lembaga pendidikan madrasah yang 

memberikan ruang dan waktu kepada anak didik untuk lebih baik, kreatif, dan 

inovatif. Untuk menjadi madrasah yang inspiratif, harus ada lima jaminan42, 

antara lain: 

1. Jaminan keamanan. 

2. Jaminan kenyamanan. 

3. Jaminan kebersihan. 

4. Jaminan kesehatan. 

5. Jaminan keindahan. 

Terdapat beberapa istilah yang memiliki makna sama dengan istilah 

“inspiratif” yaitu istilah “percontohan”. Istilah “unggulan” seringkali disebut 

dengan istilah “model” atau “percontohan”.43 Dari sini istilah “inspirasi” bisa 

juga disebut dengan istilah “percontohan/unggulan”, karena madrasah yang 

menginspirasi adalah madrasah yang mampu menciptakaan keunikan pada 

madrasahnya yang dapat menarik perhatian madrasah-madrasah lain, 

sehingga bisa menjadi contoh untuk madrasah-madrasah lain mencontoh 

inovasi yang dilakukan oleh madrasah tersebut.  

                                                           
41

 Michael E. Porter, Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul 

(Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 122. 
42
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43

 Mujtahid, Pengembangan Madrasah dan Sekolah Islam Unggulan dalam Jurnal el-Hikmah 
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Menurut Imron Arifin, ada beberapa unsur atau faktor pendukung 

madrasah bisa dikatakan unggul/inspiratif, antara lain: 

1. Faktor sarana dan prasarana, meliputi fasilitas sekolah yang lengkap dan 

memadai, sumber belajar yang memadai, dan sarana penunjang belajar 

yang memadai. 

2. Faktor guru, meliputi tenaga guru mempunyai kualifikasi memadai, rasio 

guru-murid ideal, kesejahteraan guru terpenuhi, loyalitas dan komitmen 

tinggi, dan motivasi dan semangat kerja guru tinggi.  

3. Faktor murid, meliputi pembelajaran yang terdiferensiasi, kegiatan intra 

dan ekstrakurikuler bervariasi, motivasi dan semangat belajar tinggi, dan 

pemberdayaan belajar bermakna. 

4. Faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja, meliputi tatanan 

organisasi yang rasional dan relevan, program organisasi yang rasional 

dan relevan, mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi secara tepat. 

5. Faktor kemitraan, meliputi kepercayaan dan harapan orang tua tinggi, 

dukungan dan peran serta masyarakat tinggi, serta dukungan dan bantuan 

pemerintah tinggi. 

6. Faktor komitmen/sistem nilai, meliputi budaya lokal yang saling 

mendukung, nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan positif. 

7. Faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja, meliputi motivasi 

berprestasi pada semua komunitas sekolah, suasana, iklim kerja dan iklim 

belajar yang sehat, serta semangat kerja dan berprestasi tinggi. 

8. Faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru, meliputi 

keterwakilan kepala sekolah dalam pembuatan kebijakan dan 

pengimplementasiannya, keterwakilan kepala sekolah dan guru-guru 

dalam menyusun kurikulum dan program-program sekolah, serta 

keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru dalam perbaikan dan 

inovasi pembelajaran. 

9. Faktor kepemimpinan kepala sekolah, meliputi piawai memanfaatkan 

nilai religio-kultural, piawai mengkomunikasikan visi, inisiatif, dan 

kreatifitas, piawai menimbulkan motivasi dan membangkitkan semangat, 
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piawai memperbaiki pembelajaran yang terdiferensiasi, piawai menjadi 

pelopor dan teladan, serta piawai mengelola administrasi sekolah.44 

Selain pendapat di atas, dalam jurnal yang ditulis oleh Mujtahid juga 

dijelaskan unsur pendukung utama yang harus dimiliki madrasah 

unggulan/inspiratif, yaitu (1) sumber daya manusia unggul; (2) sarana 

prasarana akademik yang representatif; dan (3) fasilitas penunjang 

internalisasi nilai keislaman.45  

 

C. Visi dan Misi 

1. Definisi Visi 

 Smith dalam Achmad Djunaedi mengartikan visi kurang lebih 

sebagai gambaran yang jelas tentang wujud masa depan yang 

mengendalikan rencana strategis. Dengan kata lain, visi merupakan cita-

cita organisasi yang diharapkan. Visi sekolah merupakan representasi 

masa depan sekolah yang diinginkan.
46

  

 Visi adalah mimpi atau harapan yang ingin diwujudkan suatu 

lembaga di masa depan.
47

 Pernyataan visi adalah pernyataan tujuan 

jangka panjang yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan 

yang lainnya.
48

  

 Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, visi sekolah: 

a. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak 

yang berkepentingan pada masa yang akan datang. 

b. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga 

sekolah serta segenap pihak yang berkepentingan. 
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c. Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di 

atasnya serta visi pendidikan nasional. 

d. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 

sekolah dengan memerhatikan masukan komite sekolah. 

e. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang 

berkepentingan. 

f. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat.
49

 

Visi menjawab pertanyaan kemana perusahaan akan melangkah 

mencapai tujuannya. Menurut Hery dalam bukunya menjelaskan visi 

yang terdefinisi secara jelas akan mampu:  

a. Memberikan arah 

Dengan visi yang jelas dapat membantu pemilik usaha untuk dapat 

tetap fokus ke masa depan dan menentukan jalan yang akan diambil 

untuk meraihnya. 

b. Menentukan keputusan  

Visi mempengaruhi penetepan keputusan yang akan dibuat atau 

dilakukan oleh pemilik usaha, manajer atau pun karyawan. Semakin 

jelas visi yang ditetapkan maka pengaruhnya akan semakin positif 

terhadap proses pengambilan keputusan. 

c. Memotivasi anggota organisasi 

Visi yang jelas mampu memotivasi anggota organisasi untuk 

bertindak selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.
50

 

Visi harus dikembangkan dengan memerhatikan kebutuhan dan 

harapan stakeholder potensial dan kegiatan utama lembaga. Dalam 

mengukur suatu visi berhasil atau tidak, diperlukan indikator visi. Visi 

dirumuskan dalam kalimat yang mudah dipahami dan menunjukkan 

suatu keadaan sekolah/madrasah dalam jangka panjang (bisa berkisar 5-
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10 tahun). Keadaan tersebut dapat diwujudkan dalam ukuran yang 

kualitatif.
51

 

2. Kriteria Pembuatan Visi 

Menurut Akdon dalam bukunya menjelaskan kriteria-kriteria 

dalam pembuatan visi meliputi: 

a. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan 

yang ingin diwujudkan. 

b. Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk 

menunjukkan kinerja yang baik. 

c. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan . 

d. Menjembatani masa kini dan masa mendatang. 

e. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang 

menarik. 

f. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.
52

 

Depdiknas juga mengemukakan bahwa karakteristik yang harus 

dipenuhi visi yang efektif adalah sebagai berikut:  

a. Jelas dan tidak membingungkan. 

b. Menarik dan mudah diingat. 

c. Aspiratif, realistis, dan dapat dicapai. 

d. Selaras dengan nilai-nilai, budaya dan cara pandang sekolah. 

e. Berjangka waktu. 

f. Singkat, sebaiknya kurang dari 10 kata. 

g. Inspiratif dan menantang. 

h. Disepakati oleh semua stakeholder sekolah. 

i. Menyatakan dengan jelas esensi dari apa yang sebenarnya dicapai 

sekolah. 

j. Fleksibel dan menumbuhkan kreativitas.
53
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Agar benar-benar efektif, visi sekolah harus menjadi visi bersama 

(shared vision) yang tercermin dalam aktivitas warga sekolah. Visi tidak 

hanya cukup ditetapkan bersama-sama tetapi juga harus dipahami dan 

diamalkan oleh seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah harus 

menerima visi sekolah dan berusaha mencapainya sesuai dengan peran 

masing-masing. Kepala sekolah harus menjadi role model atas visi yang 

dianut di sekolahnya. Tindakan dan pemikirannya harus mengarah pada 

ketercapian visi tersebut. 

3. Definisi Misi 

Akdon menjelaskan misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang 

harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa 

datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan 

tentang bisnis/produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat 

diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai visi.
54

 

Menurut Aminatul Zahro misi dapat didefinsikan sebagai langkah-

langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam 

rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Selain itu Edward Sallis 

menjelaskan bahwa statemen misi sangat berkaitan dengan visi dan 

memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun untuk 

masa yang akan datang. Saat ini statemen misi sudah menjadi bagian 

penting pendidikan dan perlu ditekankan juga bahwa misi harus 

diterjemahkan ke dalam langkah- langkah penting yang dibutuhkan dalam 

memanfaatkan peluang yang ada dalam institusi yang harus selaras 

dengan visi yang telah ditetapkan.
55

 

Misi sekolah/madrasah dikembangkan dari kegiatan utama lembaga 

dengan memerhatikan visi yang telah ditetapkan. Misi harus merupakan 

hal-hal penting yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam upaya 
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untuk mencapai visi. Namun demikian, akan lebih mudah jika misi 

lembaga tersebut dikembangkan dari kegiatan utama lembaga. Itulah 

sebabnya misi lembaga harus terhubung dengan visi.
56

 

Misi sebagai pengarah apa yang harus dilakukan dalam kerangka visi 

(vision frame) yang telah dirumuskan. Sedangkan values adalah pusat 

terbentuknya disiplin perilaku baik individu maupun organisasi dalam 

menjalankan misi dan mencapai tujuan organisasi. Dan values yang 

ditanamkan dalam organisasi akan memunculkan komitmen.
57

 

Misi merupakan alasan atau sebab-sebab mengapa sebuah organisasi 

harus ada (why we exist?). Achmad Junaidi dalam Barnawi menjelaskan 

misi menunjukkan “apa yang dilakukan” atau “daftar dan karakteristik 

layanan yang diberikan”. Dengan demikian, misi ditulis sebagai “kata 

kerja”. Menurut Depdiknas misi, mempresentasikan raison d‟etre  atau 

alasan mendasar mengapa sebuah sekolah didirikan. Rumusan misi 

mencakup pesan-pesan pokok tentang: 

a. Tujuan asal muasal (original purpose)  didirikannya sekolah. 

b. Nilai-nilai yang dianut dan melandasi pendirian dan operasionalisasi 

sekolah. 

c. Alasan mengapa sekolah itu harus tetap dipertahankan 

keberadaannya.
58

 

Misi sekolah harus jelas, dalam artian harus sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi sekolah. Misi juga terkait dengan kewenangan yang 

dimiliki oleh sekolah maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007. misi sekolah: 

a. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 
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b. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

c. Menjadi dasar program pokok sekolah. 

d. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan 

yang diharapkan oleh sekolah. 

e. Membuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan 

program sekolah. 

f. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan 

satuan-satuan unit sekolah yang terlibat. 

g. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang 

berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat 

dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. 

h. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang 

berkepentingan. 

i. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat.
 59

 

Maksud dirumuskannya visi misi sekolah menurut Depdiknas, 

sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan arah yang jelas bagi usaha-usaha yang dilakukan 

sekolah. 

b. Untuk mengilhami masyarakat sekolah dengan sebuah tujuan yang 

bersifat umum. 

c. Untuk memberikan kerangka bagi penentuan kebijakan dan prioritas. 

d. Untuk membangun pusat acuan (reference point) yang digunakan 

sekolah dalam menelaah keberhasilan kegiatan-kegiatannya.
60

 

4. Kriteria Pembuatan Misi 

Menurut Akdon kriteria pembuatan misi meliputi: 

a. Penjelasan tentang bisnis/produk atau pelayanan yang ditawarkan 

yang sangat diperlukan oleh masyarakat. 

b. Harus jelas memiliki layanan publik yang akan dilayani. 
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c. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing 

yang meyakinkan masyarakat. 

d. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa datang juga 

manfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan 

pelayanan yang tersedia.
61

 

Menurut Barnawi ciri-ciri rumusan misi yang baik sebagai berikut: 

a. Memuat seluruh makna yang terkandung dalam visi. 

b. Dapat menjadi petunjuk atas tujuan yang dicapai. 

c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh 

sekolah. 

d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder. 

e. Fokus pada kemampuan yang dimiliki sekolah. 

f. Bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna.
62

  

 Misi yang baik dipahami sebagai dasar tujuan layanan organisasi. 

Misilah yang membedakan bentuk layanan antar organisasi. Misi 

merupakan pernyataan yang mendeskripsikan layanan terhadap 

pelanggan. Bahwa setiap pernyataan khusus (visi/misi) untuk 

organisasi/sekolah harus berarti sesuatu yang istimewa/unik/spesifik 

untuk mereka yakini (Bainbridge, 2007).
63
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BAB III 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONOROGO DAN STRATEGI 

DIFERENSIASI DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH INSPIRATIF 

Bab sebelumnya telah dibahas teori-teori yang dijadikan sebagai dasar untuk 

mengkaji data lapangan pada bab kekeempat. Pada bab ketiga ini akan peneliti 

deskripsikan terkait data umum Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo yang 

meliputi identitas madrasah, struktur keorganisasian, dan lain-lain. Pada bab ini 

pula akan peneliti paparkan data khusus dan temuan strategi diferensiasi dalam 

pengembangan madrasah inspiratif yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi diferensiasi 

dalam pengembangan madrasah inspiratif. 

A. Data Umum 

1. Sejarah MAN 2 Ponorogo
64

 

Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai Kota Reog karena Ponorogo 

merupakan kota asal kesenian Reog yang sudah terkenal di dunia, 

disamping itu Kabupaten Ponorogo dikenal juga sebagai kota Santri 

dikarenakan Ponorogo terdapat banyak Pesantren besar maupun kecil, 

bahkan Pesantren Darussalam Gontor sudah dikenal tidak saja di 

Indonesia juga dunia. Dilihat dari dunia pendidikan, Ponorogo tidak saja 

terdiri dari pondok pesantren, tetapi juga banyak perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta diantaranya : IAIN, INSURI, UNMUH, STKIP, 

Universitas Darussalam Gontor serta Universitas Wali Songo Ngabar. 

Begitu juga tingkat pendidikan dasar terdiri lembaga pendidikan dari 

PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS dan tingkat pendidikan menengah berdiri 

MA/SMA/SMK, Salah satunya adalah MAN 2 Ponorogo.  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo dengan Nomer Statistik
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Madrasah 131135020002 berstatus Madrasah Negeri merupakan alih 

fungsi dari PGAN ponorogo seperti tertuang dalam Surat Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 1990 dan Nomor 42 tahun 1992.  

MAN 2 Berada di wilayah perkotaan tepatnya di jalan Soekarno 

Hatta 381 Ponorogo, menempati tanah seluas 9.788 m2. Letak MAN 2 

Ponorogo berada di sebelah selatan Terminal Selo Aji berdiri Pondok 

Pesantren diantaranya Ponpes Thorikul Huda Cekok, Ponpes Nurul 

Hikam Keniten, Ponpes Ittihatul Ummah Jarakan, Ponpes Duri Sawo 

serta Ponpes Tahfidhul Quran di Patihan Wetan, dimana sebagian siswa-

siswi yang berasal dari lur/dalam Ponorogo menjadi satri/santriwati dari 

pesantren-pesantren tersebut. Letak yang strategis ini memungkinkan 

MAN 2 Ponorogo menjadi madrasah yang terus berkembang dan 

memiliki prospek yang lebih baik.  

Mulai awal berdiri nya MAN 2 Ponorogo sampai sekarang telah 

terjadi  beberapa kali pergantian kepemimpinan, diantaranya: 

1. Z.A Qoribun, B. BA   Tahun 1990-1996  

2. Drs. H, Muslim    Tahun 1996-2000 

3. Kasanun, SH    Tahun 2000-2006 

4. Imam Faqih Idris, SH   Tahun 2006-2007  

5. Abdullah, S.Pd    Tahun 2007-2011 

6. Drs. H Suhamo,MA   Tahun 2011-2015 

7. Nasta’in, S.Pd, MPdI   Tahun 2015- Sekarang  

Sejarah Perubahan Institusi PGAN ke MAN 2 Ponorogo  

Berbicara sejarah berdirinya MAN 2 Ponorogo tidak dapat terlepas 

dari sejarah panjang perjalanan PGAN Ponorogo. Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo dengan Nomor Statistik Madrasah 131135020002 berstatus 

Madrasah Nengeri mumpan alih fungsi dari PGAN ponorogo seperti 

tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 dan 

Nomor 42 tahun 1992.  
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Berdirinya PGAN berawal dari PGA swasta Ronggowarsito 

Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo berdiri pada tahun 1966 

atas inisiatif para tokoh ulama Tegalsari yaitu Kyai Muchsin Qomar, Kyai 

Sarjuni, Kyai Yasin dan Kyai Iskandar, yang kemudian pindah ke Karang 

Gebang Jetis. Pada tahun 1968 PGA 4 tahun dinegerikan menjadi PGAN 4 

tahun dengan kepala sekolahnya Bapak Zubairi Maskur (Alm). Pada tahun 

1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 1970, 

PGAN 4 tahun Jetis ditingkatkan statusnya menjadi PGAN 6 tahun Jetis 

Ponorogo dengan pembagian kelas 1 sampai kelas 4 lama belajar 4 tahun 

yang dikenal dengan PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) dan Kelas 

5 sampai kelas 6 lama belajar 2 tahun yang dikenal dengan PGAA 

(Pendidikan Guru Agama Atas).  

Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 

Nomor 19 tahun 1978 PGAN 6 tahun dirubah kembali menjadi PGAN 3 

tahun, dengan adanya Surat Keputusan dari Menteri Agama yang 

mengubah PGAN 6 tahun menjadi 3 tahun, maka PGAN 6 tahun dibagi 

menjadi 2 yaitu: Kelas 1, 2 dan 3 menjadi MTsN Jetis dan 4,5 dan 6 

manjadi PGAN Ponorogo.  

Seiring dengan perkembangan proses pembelajaran, PGAN 

dipindah atas dasar perintah dari pusat supaya PGAN  pindah ke kota,  

Dikarenakan belum memiliki gedung sendiri, maka menyewa gedung 

utara Masjid Agung Ponorogo dan menyewa rumah-rumah penduduk 

disekitarnya. Tahun 1980 PGAN baru bisa menempati gedung milik 

sendiri di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo tepatnya di Jl. 

Soekarno Hatta no. 381 Ponorogo.  

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama 

di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah dengan 

meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru pendidikan tinggi. Melalui 

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 PGAN Ponorogo  di alih 
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fungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo II dan memalui 

Surat Keputusan Penyempurnaan tanggal 27 Januari 1992 Nomor 42 tahun 

1992 menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2 ) Ponorogo. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan
65

 

a. Visi 

Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo adalah: Religius, Unggul, 

Berbudaya dan Integritas 

b. Misi 

Religius 

1) Mewujudkan perilaku yang berakhlakul karimah bagi warga 

madrasah. 

2) Meningkatkan kualitas ibadah. 

3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan Sholat Jama’ah Dhuhur dan 

Sholat Dhuha. 

4) Mewujudkan tertib Do’a, membaca Al-Qur’an. 

Unggul 

1) Meningkatkan karakter unggul dalam kedisiplinan. 

2) Memperkokoh kedisiplinan. 

3) Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum. 

4) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

5) Mewujudkan perolehan NUN yang tertinggi. 

6) Meningkatkan daya saing peserta didik dalm melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

7) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat Regional dan Nasional 

8) Menjuarai Olimpiade Tingkat Nasional. 

9) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah Remaja. 

10) Meningkatkan kreativitas peserta didik. 

11) Meningkatkan kejuaraan kreativitas peserta didik. 

12) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian. 
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13) Meningkatkan perolehan juara lomba bidang kesenian. 

14) Meningkatkan kegiatan bidang olahraga. 

15) Meningkatkan perolehan jura lomba bidang olah raga. 

16) Meningkatkan kualitas manajemen madrasah. 

17) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. 

Berbudaya 

1) Meningkatkan rasa suka pada kearifan budaya lokal. 

2) Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam budaya 

pelestarian lingkungan. 

3) Meningkatkan kesadaran warga madrasah dalam budaya 

pencgahan kerusakan lingkungan. 

4) Meningkatkan peran warga madrasah dalam budaya pencegahan 

pencemaran lingkungan. 

Integritas 

1) Meningkatkan integritas antara ilmu agama dan ilmu umum. 

2) Meningkatkan integritas antara akademik dan non akademik. 

c. Tujuan  

Dalam mengemban Misi, MAN 2 Ponorogo telah merumuskan 

beberapa tujuan antara lain: 

1) Mewujudkan perilaku yang berakhlakul karimah bagi warga 

madrasah. 

2) Meningkatkan kualitas ibadah. 

3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan sholat jama’ah dhuhur  dan 

Sholat Dhuha. 

4) Mewujudkan tertib do’a, membaca  Al qur’an dan asmaul husna. 

5) Meningkatkan karakter unggul dalam Kedisiplinan. 

6) Memperkokoh kedisiplinan. 

7) Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum. 

8) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

9) Mewujudkan perolehan NUN yang tinggi. 
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10) Meningkatkan daya saing peserta didik dalam melanjutkan ke 

jenjang pendidikan Tinggi. 

11) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat regional dan Nasional. 

12) Memperoleh juara olimpiade tingkat Internasional. 

13) Meningkatkan riset remaja. 

14) Meningkatkan kejuaaraan karya ilmiah remaja. 

15) Meningkatkan kreativitas peserta didik. 

16) Meningkatkan kejuaraan kreatifitas peserta didik. 

17) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian. 

18) Meningkatkan perolehan juara  lomba bidang kesenian. 

19) Meningkatkan kegiatan bidang olahraga. 

20) Meningkatkan perolehan juara bidang olahraga. 

21) Meningkatkan kualitas manajemen madrasah. 

22) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang memadai. 

23) Meningkatkan pemahaman pada budaya lokal. 

24) Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam  budaya 

pelestarian lingkungan. 

25) Meningkatkan kesadaran warga madrasah dalam budaya 

pencegahan kerusakan lingkungan. 

26) Meningkatkan peran warga madrasah dalam budaya pencegahan 

pencemaran lingkungan. 

27) Meningkatkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. 

28) Meningkatkan integrasi antara akademik dan non akademik. 
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3. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MAN 2 Ponorogo
66

 

a. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Nomor Indikator Kriteria Jumlah 

1 Kualifikasi Pendidikan 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

<= SMA Sederajat 10 

D1 - 

D2 2 

D3 2 

S1 69 

S2 23 

S3 - 

Jumlah 106 

2 Sertifikasi Sudah 64 

Belum 20 

Jumlah 84 

3 Gender Pria 53 

Wanita 53 

Jumlah 106 

4 Status Kepegawaian PNS 69 

GTT 22 

GTY - 

PTT 15 

Jumlah 106 

5 Pangkat / Golongan I c 1 

II a 3 

II b - 

II c 1 

II d - 

III a 4 

III b 5 
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Nomor Indikator Kriteria Jumlah 

III c 17 

III d 14 

IV a 21 

IV b 3 

Di atas IV b - 

Non PNS 38 

Jumlah 107 

6 Kelompok Usia Kurang dari 30 tahun 14 

31 – 40 tahun 28 

41 – 50 tahun 41 

51 – 60 tahun 24 

Di atas 60 tahun - 

Jumlah 107 

7 Masa Kerja Kurang dari 6 tahun 17 

6 – 10 tahun 32 

11 – 15 tahun 26 

16 – 20 tahun 14 

21 – 25 tahun 10 

26 – 30 tahun 8 

Lebih dari 30 tahun - 

Jumlah 107 
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b. Data Siswa Dan Rombongan Belajar 

Uraian 

Kelas X 

Ju
m

la
h

 

P
D

C
I 1

 

M
IP

A
 1

 

M
IP

A
 2

 

M
IP

A
 3

 

M
IP

A
 4

 

M
IP

A
 5

 

M
IP

A
 6

 

IP
S 

1
 

IP
S 

2
 

IP
S 

3
 

IP
S 

4
 

K
ea

ga
m

aa
n

 

Laki-Laki 3 10 8 8 10 8 8 9 12 11 9 14 110 

Perempua

n 
6 16 18 18 28 30 30 17 25 25 27 22 262 

Jumlah 9 26 26 26 38 38 38 26 37 36 36 37 372 

 

Uraian 

Kelas XI 

Ju
m

la
h

 

M
IP

A
 1

 

M
IP

A
 2

 

M
IP

A
 3

 

M
IP

A
 4

 

M
IP

A
 5

 

M
IP

A
 6

 

IP
S 

1
 

IP
S 

2
 

IP
S 

3
 

IP
S 

4
 

K
e

ag
am

aa
n

 1
 

K
e

ag
am

aa
n

 2
 

Laki-Laki 3 2 3 8 7 6 5 13 13 14 12 10 96 

Perempuan 22 23 22 32 33 34 26 21 23 22 23 24 305 

Jumlah 25 25 25 40 40 40 31 34 36 36 35 34 401 

 

Uraian 

Kelas XII 

Ju
m

la
h

 

P
D

C
I 2

 

M
IP

A
 1

 

M
IP

A
 2

 

M
IP

A
 3

 

M
IP

A
 4

 

M
IP

A
 5

 

M
IP

A
 6

 

IP
S 

1
 

IP
S 

2
 

IP
S 

3
 

IP
S 

4
 

K
ea

ga
m

aa
n

 

Laki-Laki 0 4 5 10 7 5 6 12 13 14 10 13 99 

Perempuan 7 20 19 30 31 31 30 26 25 24 28 25 296 

Jumlah 7 24 24 40 38 36 36 38 38 38 38 38 395 

 

Uaraian 
Kelas 

Jumlah 
X XI XII 
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Laki-Laki 110 96 99 305 

Perempuan 262 305 296 863 

Jumlah 372 401 395 1168 

 

Uraian Jumlah Satuan 

Jumlah Siswa Laki-Laki 305 Orang 

Jumlah Siswa Perempuan 863 Orang 

Jumlah Siswa  1168 Orang 

Jumlah Guru 84 Orang 

Jumlah Rombel 36 Rombel 

 

c. Lulusan 3 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Jumlah 

LULUS 

% 

Kelulus

an 

Melanjutkan ke (dalam %) 

PTN PTS TNI/Polri 
Bekerja/

Kursus 
Lain-lain 

1 2014/2015 366 100% 60,1 30,3 0,8 5,7 3,1 

2 2013/2014 359 100% 53,9 35,9 0,3 6,1 3,8 

3 2012/2013 375 100% 49,6 38,7 1,3 7,9 2,5 

Tabel 1.1  Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MAN 2 Ponorogo 

 

4. Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo
67

 

Kepala Madrasah : Nasta`in, S. Pd., M. Pd. I. 

Kepala Tata Usaha : Agus Eko Handoyo 

Waka Kurikulum : Taufik Effendi, S. Ag., M. Pd. I. 

Waka Kesiswaan : Nyamiran, S. Pd., M. Pd. I. 

Waka Sarpras  : Asfihani, S.Sos. 

Waka Humas  : Hastutik Bayyinatur Rosyidah, S.Ag. 
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STRUKTUR ORGANISASI MAN 2 PONOROGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo 

5. Program Pembelajaran dan Ekstrakurikuler MAN 2 Ponorogo
68

 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo menyelenggarakan beberapa 

program sebagai berikut: 

a. Program Kelas Reguler 

Yaitu program biasa yang terdiri dari Jurusan IPA, IPS, dan Agama.  

b. Kelas Bina Prestasi 

Yaitu program yang disiapkan untuk mendidik siswa yang mempunyai 

minat jurusan IPA dan IPS yang mempunyai kemampuan akademik 

unggul. 

c. Program Kelas PDCI /P4S 

Yaitu program kelas yang diperutukan untuk siswa yang mempunyai 

minat jurusan IPA dan mempunyai kelebihan Khusus dengan Sistem 

Kredit Semester  dengan program 4 Semester tamat atau 2 tahun 

tamat. 

d. Kelas Vokasi multimedia  
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NASTA`IN,S.Pd.,M.Pd.I. 

KOMITE MADRASAH 

DRS. IRHAMNI, M.Pd. 

WAKA KURIKULUM 

TAUFIK EFFENDI, S.Ag.,M. Pd. I. 

WAKA KESISWAAN 
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WAKA SARPRAS 

ASFIHANI, S.Sos.. 

 

KEPALA TATA USAHA 

AGUS EKO HANDOYO 

WAKA HUMAS 

HASTUTIK B.R. S.Ag. 
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Yaitu program layanan kelas ketrampilan jurusan teknik multimedia 

diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai minat dan potensi 

dibidang komputer. 

e. Kelas Olahraga 

Yaitu proram kelas keahlian olahraga diperuntukkan bagi peserta 

didik yang mempunyai minat dan potensi  dibidang olahraga. 

 

EKSTRAKURIKULER MAN NEGERI 2 PONOROGO 

1. Karya Ilmiah Remaja. 

2. Pramuka. 

3. PMR (Palang Merah Remaja). 

4. Seni (Reog, Musik, Tari, Teater). 

5. Olahraga (Futsal, Basket, Volli, Taekwondo, Badminton, Tenis 

Meja, Tenis Lapangan, Renang). 

6. Majelis Ta‟lim (Kajian aktual, Hadroh, Kaligrafi, Tilawatil 

Qur’an, Muhadhoroh). 

7. English Club. 

8. Bimbingan Olimpiade. 

9. Paskibraka. 

10. Robotik. 

11. Teknik Informatika. 

12. PKS (Polisi Keamanan Sekolah). 

13. Arabic club. 

14. Fotografi. 

15. Jurnalistik. 

16. Fotografi. 
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6. Sarana dan Prasarana MAN 2 Ponorogo
69

 

NO JENIS BANGUNAN Jumlah 

KONDISI BANGUNAN  

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 R. Kelas 36 36     

2 R. Kepala 1 1     

3 R. TU 1 1     

4 R. Guru 1 1     

5 Perpustakaan 1 1     

6 Laboratorium     :          

    Fisika 1 1     

  
 

Kimia 1  1 
 

  

  
 

Biologi 1  1 
 

  

  
 

Bahasa 1  1 
 

  

  
 

Komputer 3 3     

  
Elektro 1 1 

  
7 Aula 1 1     

8 R. Seni / R.Ketrampilan  1  1     

9 R. UKS 1 1     

10 R. OSIS & Pramuka 1 1     

11 R. BP 1 1     

12 Mushola 1 1     

13 WC 10 10 
 

  

14 Tempat Parkir 3 3     

15 GOR  1 1      

16 Koperasi Siswa 1 1 
  

17 Gazebo 3 3 
  

  J u m l a h 72 72 0 0 

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana MAN 2 Ponorogo 

Fasilitas Siswa dan Guru 

1. Musholla. 

2. Tempat Parkir Luas. 

3. Ruang Kelas Multimedia (Program PDCI 

dan Bina Prestasi). 

4. Koperasi Siswa. 

5. Kantin Higienis. 

9. Gedung Olahraga. 

10. Lapangan Bulutangkis indoor 3 

buah. 

11. Lapangan Futsal. 

12. Lapangan Tenis 

13. Lapangan Basket. 
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6. Hotspot Area. 

7. Aula Pertemuan. 

8. Gazebo. 

14. Lapangan Volli. 

15. Toilet Bersih. 

16. UKS. 

 

B. Data Khusus 

1. Perencanaan Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan Madrasah 

Inspiratif 

Madrasah berkualitas merupakan madrasah yang memiliki bentuk 

penyelenggaraan pendidikan bermutu, meliputi guru profesional, sarana 

prasarana yang memadai, kurikulum inovatif, dan kelas representatif agar 

dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. MAN 2 Ponorogo 

merupakan salah satu madrasah yang berkualitas karena mampu 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain berkualitas, MAN 2 

Ponorogo juga mempunyai diferensiasi atau keunikan dibandingkan 

dengan madrasah-madrasah lain. Diferensiasi atau keunikan itu mampu 

menghantarkan MAN 2 Ponorogo menjadi nominator madrasah inspiratif 

se-Jawa Timur. Diferensiasi yang dimiliki MAN 2 Ponorogo terletak pada 

visinya yaitu RUBI yang merupakan akronim atau singkatan dari 

Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas. RUBI memiliki makna yang 

luar biasa dan dianggap sangat sesuai dengan cita-cita dan proses 

pendidikan di MAN 2 Ponorogo. Hal ini seperti yang sudah disampaikan 

oleh bapak Nasta’in selaku kepala madrasah sebagai berikut: 

RUBI menurut kami pihak lembaga yaitu dewan guru dan tim 

penyusun serta seluruh stakeholder madrasah bahwa sifat yang ada 

dalam RUBI merupakan hal yang memang betul-betul dibutuhkan 

untuk proses pendidikan di MAN 2 Ponorogo, untuk mengantar 

anak didik kuat dan tangguh serta cemerlang di masa depan. Dan 

untuk keunikan RUBI itu khasnya adalah (1) mudah diingat, 

realistis, dapat dicapai, relevan dengan budaya sekolah, dan juga 

inspiratif. Biasanya visi itu cenderung panjang; (2) RUBI juga 

bermakna intan atau mutiara. Jadi, dari sisi kepanjangannya adalah 

sangat bermakna, dan dari makna RUBI sendiri itu adalah kata 

yang bermakna luar biasa.
70
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Pendapat di atas diperkuat juga oleh Ibu Hastutik selaku waka 

humas yaitu sebagai berikut: 

Menurut saya dalam hal aplikasinya ya, untuk visi RUBI pertama 

saya setuju, saya sepakat. Pengaplikasian dari R-nya dengan 

madrasah itu pas sekali, dan itu bener-bener mendarah daging di 

MAN 2 Ponorogo. Saya contohkan di unsur religiusnya saja itu 

siswa datang dengan bersalaman, kemudian berdoa, mengaji al 

quran, dan membaca asmaul husna. Di pihak guru pun juga seperti 

itu, seluruh guru membaca al-quran di ruang guru.
71

 

 

RUBI merupakan ide atau buah pikiran yang datang dari bapak 

kepala madrasah. RUBI muncul dan dilatar belakangi oleh teori 

pembelajaran yang mengatakan bahwa tidak ada anak yang dilahirkan 

bodoh. Semua anak terlahir dengan potensi dan kecerdasan mereka 

masing-masing. Dari situlah, madrasah berkeinginan untuk mewujudkan 

bagaimana anak-anak yang punya potensi dan kecerdasan yang berbeda 

itu diwadahi, difasilitasi dan dikembangkan sesuai bakat yang mereka 

miliki. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sa’diyah sebagai 

berikut: 

Yang pertama kali punya ide mengenai visi RUBI yaitu bapak 

kepala madrasah yang didasari oleh teori pembelajaran yang 

mengatakan bahwasannya setiap anak itu mempunyai kecerdasan 

dan keistimewaan. Dari situ muncullah keinginan kita untuk 

mewujudkan bagaimana anak-anak yang punya bakat dan 

kecerdasan yang berbeda itu, kita wadahi, kita fasilitasi sehingga 

visi RUBI yang kita pilih sebagai visi dari MAN 2 Ponorogo.
72

 

 

Pendapat di atas diperkuat juga oleh pendapat Bapak Taufik selaku 

waka kurikulum yaitu sebagai berikut : 

Visi madrasah itu datang dari ide bapak kepala. RUBI yaitu 

Religius, Unggul, Berbudaya, Integritas. Menurut saya visi ini 

sangat sesuai dengan kondisi di MAN 2 Ponorogo dari berbagai 

aspek.
73
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Terbukti relevan dengan diperkuat penjelasan dari bapak kepala 

madrasah yaitu sebagai berikut:  

RUBI itu akronim atau singkatan dari religius, unggul, berbudaya 

dan integritas. Mengapa kok milih itu? Berawal dari pemikiran 

saya tentang teori pembelajaran yang mengatakan bahwasannya 

setiap anak itu mempunyai kecerdasan dan keistimewaan masing-

masing,. Dari situ muncul keinginan untuk mewujudkan bagaimana 

anak-anak yang punya potensi dan bakat itu kita kembangkan dan 

fasilitasi. Karena memang 4 hal itu menurut kami atau menurut 

lembaga menurut dewan guru dan tim penyusun dan seluruh 

stakeholder madrasah bahwa sifat yang ada dalam 4 hal itu 

memang betul-betul dibutuhkan untuk proses pendidikan di MAN 

2 Ponorogo, untuk mengantar anak didik kuat dan tangguh serta 

cemerlang di masa depan.
74

 

 

RUBI merupakan satu-satunya visi yang dianggap sangat sesuai 

dengan kebutuhan dan keadaan di MAN 2 Ponorogo. Implementasi RUBI 

bahkan sudah mendarah daging pada seluruh warga madrasah, sehingga 

RUBI mampu mengantarkan MAN 2 Ponorogo menjadi salah satu 

madrasah berkualitas yang mampu masuk dalam nominator madrasah 

inspiratif  se-Jawa Timur. Dampak yang dirasakan pihak lembaga dengan 

adanya visi RUBI dapat dilihat melalui jumlah peserta didik baru yang 

semakin bertambah pada setiap tahunnya. Seperti yang telah dijelaskan 

oleh Bapak Taufik Efendi selaku waka kurikulum, sebagai berikut: 

Kalau saya membaca segmentasi disini yaitu pangsa calon peserta 

didik. Kami mencoba selama 4 tahun terakhir ini dengan visi 

RUBI, ternyata minat anak-anak untuk masuk kesini sangat tinggi 

sekali. Bisa kita tabulasikan dari tahun ke tahun peminat yang ingin 

masuk ke MAN 2 Ponorogo itu kisaran 700 anak. Padahal yang 

diterima disini hanya sekitar 300 lebih. Jadi, hampir separo itu 

menjadi terseleksi tidak bisa menjadi pesdik di MAN 2 Ponorogo 

dan itu presentasenya dari tahun 2016 ke sini semakin meningkat 

karena kita mencanangkan RUBI sebagai visi, kita juga mengawal 

bagaimana membuat pasar atau calon peserta didik itu mengenal, 

kita sosialisasi dengan mendatangkan anak-anak melalui 

perlombaan-perlombaan. Dari situlah ketertarikan calon peserta 

didik adanya MAN 2 Ponorogo melalui miniatur kegiatan SAC, 

Pramanda, invitasi bola, ataupun tryout UN. Itu ternyata dapat 
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membangun opini yang signifikan kepada calon pesdik dan terbukti 

jumlah calon pesdik setiap tahun semakin meningkat.
75

 

 

Pendapat di atas telah didukung dan diperkuat juga oleh penjelasan 

dari bapak Nyamiran selaku waka kesiswaan yaitu sebagai berikut: 

Implementasi RUBI di sini telah menunjukkan hasil yang baik, dari 

aspek religius, unggul, berbudaya, maupun integritas. Bahkan saya 

rasa visi RUBI ini sudah menyatu dan mendarah daging di 

madrasah ini. Siswa-siswi tanpa harus diingatkan dan disuruh 

secara sadar sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

merupakan cerminan dari visi madrasah ini, misalnya di mulai dari 

aspek religius anak-anak bersalaman saat masuk melewati gerbang 

sekolah, sebelum pelajaran berdoa, membaca al-quran dan juga 

asmaul husna. Misalnya dari aspek unggul bisa kita lihat dari 

berbagai prestasi-prestasi yang diraih madrasah. Aspek berbudaya 

bisa dilihat dari budaya madrasah yang ditunjukkan siswa yaitu 5S 

(senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), budaya melestarikan 

lingkungan, budaya yang menanamkan pada diri siswa kejujuran 

yaitu ada kantin jujur, dan lain-lain. Dan yang terakhir integritas ini 

ditunjukkan melalui kejujuran siswa saat mengerjakan ujian 

sekolah, dan juga kejujuran guru dalam menjaga ujian agar tidak 

ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini diketahui melalui 

cctv madrasah. 

Dengan adanya visi RUBI ini kita MAN 2 Ponorogo telah terpilih 

menjadi nominator madrasah inspiratif se-Jawa Timur. Ini 

merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan tersendiri bagi 

kami, serta bisa memotivasi untuk lebih berbenah diri dan berusaha 

menjadi lebih baik, baik, dan baik lagi ke depannya.
76

 

 

Adapun proses untuk mencapai posisi tersebut telah melalui 

beberapa tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

serta evaluasi. Perencanaan meliputi Rencana Kerja Madrasah (RKM), 

Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM), dan Rencana Kerja 

Anggaran Tahunan Madrasah (RKATM).
77

 Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan bapak Nasta’in sebagai berikut: 

Jadi MAN 2 Ponorogo pada Oktober 2018 lalu alhamdulillah telah 

masuk menjadi nominator madrasah inspiratif se-Jatim. Adapun 

tahapan dalam mencapai hal tersebut ada beberapa antara lain 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan 
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disini meliputi dokumen-dokumen madrasah yaitu RKM, RKTM, 

dan RKATM.
78

 

 

Selain bapak kepala madrasah, pendapat yang sama juga 

disampaikan oleh Ibu Hastutik sebagai penguat dan pendukung pendapat 

di atas, sebagai berikut:  

Yang pasti harus disiapkan yaitu dokumen-dokumen madrasah 

sebagai bukti fisik, seperti RKM, RKTM, dan dokumen pendukung 

lainnya.
79

 

 

a. Rencana Kerja Madrasah 

Rencana Kerja Madrasah (RKM) dirumuskan pertama kali pada 02 

sampai 15 Juli 2015. RKM disusun untuk membahas 8 standar 

pendidikan dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan MAN 2 

Ponorogo selama 4 tahun. Standar pendidikan yang dibahas meliputi 

Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Penilaian, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana 

Prasarana, serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Hasil RKM menjadi dasar penyusunan RKTM tahun pelajaran 

2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019. Kegiatan awal dalam RKM 

adalah evaluasi diri madrasah dan menelaah ulang visi MAN 2 

Ponorogo. Hasil dari telaah ini adalah disepakati bersama visi baru 

MAN 2 Ponorogo yaitu RUBI (Religius, Unggul, Berbudaya, 

Integritas). Tidak hanya sekedar visi, namun RUBI akan menjadi 

dasar setiap kegiatan yang dikembangkan di MAN 2 Ponorogo selama 

4 tahun.  

b. Rencana Kerja Tahunan Madrasah 

Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) telah disusun pada 

tahun pelajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019. Setiap tahun 

memiliki prioritas yang berbeda. RKTM tahun pelajaran 2016/2017 

yang dirumuskan pada tanggal 02 sampai 11 Juli 2016 
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menitikberatkan pada visi Religius. Meski visi Religius menjadi poin 

utama, namun 8 standar pendidikan tetap dikembangkan sesuai 

dengan kondisi masing-masing.  

RKTM tahun pelajaran 2017/2018 yang dirumuskan pada tanggal 

11 sampai 15 April 2017 menitikberatkan pada visi Unggul. 

Pengembangan 8 standar pendidikan berdasarkan evaluasi dari 

pengembangan RKTM tahun pelajaran 2016/2017. 

RKTM tahun pelajaran 2018/2019 yang dirumuskan pada tanggal 

26 sampai 29 Maret 2018 menitikberatkan pada pembinaan baik 

terhadap siswa maupun guru. Pembinaan ini bertujuan untuk 

menguatkan komponen kegiatan berdasarkan visi RUBI. Berdasarkan 

hal tersebut, semua komponen visi baik Religius, Unggul, Berbudaya, 

dan Integritas akan dikuatkan. 

 

Persiapan yang dilakukan untuk madrasah inspiratif selain dokumen-

dokumen madrasah juga bukti lapangan tentang pelaksanaan RUBI. Bukti 

lapangan tersebut ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di 

madrasah serta pendukung-pendukung lainnya di madrasah. Sebagaimana 

yang telah disampaikan oleh Ibu Hastutik sebagai berikut: 

Sebelum pelaksanaan kompetisi, ada tim visitor datang ke madrasah 

kita. Yang divisitasi apa? Kebetulan kami yang secara dokumentasi itu 

tidak seperti madrasah hijau ataupun literasi. Semua yang ada di 

madrasah kami adalah bukti fisik kami.
80

 

 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari bapak kepala 

madrasah sebagai berikut: 

Persiapan yang kami lakukan ada keadministrasian, pengumpulan 

bukti-bukti atau dokumen, dan kesiapan kita di lapangan yaitu 

pelaksanaan RUBI itu sendiri karena ada visitasi dari Kanwil.
81
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Sebagaimana data yang peneliti peroleh di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam perencanaan strategi diferensiasi yang ada di 

MAN 2 Ponorogo yaitu RUBI meliputi Rencana Kerja Madrasah (RKM), 

Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM), dan Rencana Kerja Anggaran 

Tahunan Madrasah (RKATM). Kemudian dalam proses pengembangan 

madrasah inspiratif selain persiapan dokumen-dokumen madrasah juga 

melalui visitasi lapangan sebagai bukti fisik MAN 2 Ponorogo. 

 

2. Pelaksanaan Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan Madrasah 

Inspiratif 

Tahap pelaksanaan visi RUBI di MAN 2 Ponorogo meliputi 

implementasi kegiatan di madrasah berdasarkan visi Religius, Unggul, 

Berbudaya, dan Integritas (RUBI). Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh bapak Nasta’in sebagai berikut: 

Untuk tahap pelaksanaan RUBI disini meliputi implementasi 

kegiatan-kegiatan di madrasah berdasarkan visi RUBI.
82

 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siti Sa’diyah 

yaitu sebagai berikut: 

Implementasi RUBI dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di 

madrasah. Hal ini menjadi salah satu keunikan visi madrasah 

karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut visi madrasah dapat 

menyatu dengan seluruh warga madrasah, bahkan sudah mendarah 

daging.
83

 

 

Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah merupakan 

pengembangan dari setiap aspek visi yaitu Religius, Unggul, Berbudaya, 

dan Integritas.
84

 Beberapa contoh kegiatan-kegiatan berdasarkan visi 

RUBI tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Ibu Sa’diyah sebagai 

berikut: 

Implementasi RUBI dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di 

madrasah. Hal ini menjadi salah satu keunikan visi madrasah 
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karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut visi madrasah dapat 

menyatu dengan seluruh warga madrasah, bahkan sudah mendarah 

daging. Misalnya beberapa kegiatan itu adalah: 

1) Religius  

Sebagai madrasah aliyah yang notabennya sekolah bercorak 

Islam atau agama, madrasah memberikan pembelajaran agama 

tidak sebatas akademis saja, tetapi juga dapat diaplikasikan 

pada keseluruhan aspek kehidupan yang ada di madrasah. 

Religius menjadi rujukan pada saat proses pembentukan 

karakter pada diri anak. Misalnya pada saat proses 

pembelajaran, religius yang muncul yaitu: (1) niat tholabul 

„ilmi, (2) akhlakul karimah yang ditunjukkan pada saat 

bersama dengan bapak atau ibu guru. Ketika ujian, religius 

yang muncul yaitu bagaimana dia bisa lulus ujian secara 

akademis dan juga bisa jujur saat ujian. selain itu, 

implementasi religius di MAN 2 Ponorogo dimulai dari siswa 

datang sampai siswa pulang. Siswa datang akan disambut 

dengan bapak ibu guru di gerbang untuk bersalaman, setelah 

itu siswa masuk kelas kemudian mereka mengaji Al-Quran, 

membaca Asmaul Husna, dan juga berdoa sebelum memulai 

belajar. Di tengah pembelajaran pun bapak ibu guru tetap 

berusaha mengaplikasikan karakter religius yaitu melalui sikap 

atau perilaku siswa saat bertanya atau mengajukan pendapat. 

Jadi, karakter religius itu dibiasakan pada diri siswa mulai dari 

masuk ke madrasah sampai dia pulang. 

2) Unggul 

Unggul dalam hal ini maksudnya adalah madrasah tidak ingin 

mengunggulkan akademik saja, tapi sebagaimana awal alasan 

memilih visi RUBI yang didasari oleh teori pembelajaran 

bahwasannya anak-anak itu tidak hanya cerdas dalam 

intelektualnya saja, tapi dia punya kecerdasan yang lain yang 

perlu digali. Maka dari keunggulan itu anak-anak difasilitasi, 

misalnya ada beberapa cara supaya calon peserta didik baru 

bisa masuk di MAN 2 Ponorogo yaitu: (1) melalui seleksi 

akademis yang dinilai di semester 1,2,3,4,5 selama di SMP 

atau MTs dengan nilai rata-rata 80, maka dia bisa mengikuti 

seleksi tes potensi akademik yang kemudian dia bisa masuk di 

MAN 2 Ponorogo, jika ingin masuk ke kelas BP (Bina 

Prestasi) nanti akan ada seleksi atau tes lagi; (2) jika calon 

peserta didik mempunyai nilai rapor rendah, kemungkinan dia 

mempunyai kecerdasan di bidang lain, misalnya olahraga. 

Calon peserta didik yang ingin masuk ke kelas olahraga dia 

harus mempunyai sertifikat prestasi minimal di tingkat 

kabupaten atau propinsi; (3) untuk anak-anak yang mempunyai 

hafalan Al-Quran 3 juz ke atas akan bisa masuk ke kelas 

tahfidz yang merupakan program kelas baru yang ada di MAN 
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2 Ponorogo. Calon peserta didik dengan kelebihan-kelebihan 

tersebut akan masuk ke MAN 2 Ponorogo dengan golden tiket. 

Selain seleksi yang seperti itu, madrasah juga mempunyai 

golden tiket untuk calon peserta didik melalui semacam 

perlombaan yang menjadi pesertanya adalah siswa SMP atau 

MTs, mulai dari Try Out, UN, SAC, Pramuka, dan invitasi 

bola. Hal ini menjadi persiapan madrasah untuk menjaring 

siswa-siswi yang punya bakat dan prestasi serta punya 

pengakuan akademik dari perlombaan-perlombaan tersebut.  

3) Berbudaya 

Berbudaya di sini dimulai dari MAN 2 Ponorogo yang masuk 

menjadi madrasah Adiwiyata Nasional. Berbudaya itu 

membutuhkan pembiasaan, tidak hanya sekali action kemudian 

budaya akan terbentuk. Budaya akan terbentuk jika kita sudah 

menjadikannya kebiasaan. Kebaikan yang sudah dilakukan kita 

jadikan habbit, kita jadikan kebiasaan barudan kemudian akan 

menjadi budaya. Dan budaya itu harus bisa kita istiqomahkan. 

Jadi, untuk berbudaya di MAN 2 Ponorogo masih belum 

maksimal. Tapi pihak madrasah tetap berusaha untuk mampu 

berbudaya, misalnya melalui budaya lokal yang ada di 

Ponorogo dimana Ponorogo itu punya kesenian Reog, di 

madrasah juga difasilitasi untuk siswa yang ingin melestarikan 

budaya Reog melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga 

ada kegiatan yang bernama MMA (Muslim Muslimah Awards) 

yaitu penggunaan busana-busana khas dari daerah-daerah pada 

saat pemilihan putra maupun putri madrasah. Di sini siswa 

menjadi peserta dan dibudayakan untuk menggunakan busana 

khas dari daerah-daerah yang mereka pilih dan tentukan 

sendiri.  

4) Integritas  

Integritas di sini mempunyai makna ganda yaitu 

integritas dalam makna kejujuran dan integritas dalam makna 

perpaduan antara ilmu umum dan agama. Madrasah 

menginginkan bagaimana siswa-siswi itu dipersiapkan untuk 

menjadi generasi yang mempunyai pribadi yang jujur. 

Misalnya, pada saat tanpa dijaga, ada atau tidak ada pengawas 

ujian maka anak-anak harus punya tingkat kejujuran dalam dia 

menjawab ujian. Itu tentu merupakan suatu hal yang sangat 

sulit bagaimana kita realisasikan. Namun, madrasah bisa 

memfasilitasi untuk mewujudkan bagaimana integritas siswa-

siswi pada saat ujian yaitu dengan pemasangan cctv di semua 

ruang kelas. Cctv dipasang untuk bisa dimonitor. Dan untuk 

centernya ada di kepala madrasah. Dengan adanya cctv 

memudahkan pada saat ada mata pelajaran yang kosong atau 

saat pelajaran tidak efektif, maka kepala madrasah bisa 

mengetahui hal itu. Kejujuran atau integritas itu tidak hanya 
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kepada siswa-siswi saja, tetapi juga ke semua stakeholder yang 

ada di madrasah. Misalnya untuk integritas guru, sebelum 

pelaksanaan ujian, kepala madrasah akan mengumpulkan 

seluruh guru untuk menandatangani surat pernyataan 

komitmen integritas dalam penjagaan ujian yang kemudian 

ditandatangani oleh seluruh guru tanpa terkecuali. Selain untuk 

guru, penandatanganan komitmen juga dilakukan oleh seluruh 

siswa-siswi MAN 2 Ponorogo yang dibuat pada setiap kelas.
85

 

 

a. Tahun pelajaran 2016/2017
86

 

Tema pencapaian visi tahun pelajaran 2016/2017 adalah 

keteladanan. Sehubungan dengan hal tersebut keteladanan sholat dan 

membaca Al-Quran merupakan hal yang digalakkan. Jamaah sholat 

zhuhur tertib dilakukan di MAN 2 Ponorogo. Meskipun MAN 2 

Ponorogo belum memiliki masjid sendiri, namun jamaah zhuhur 

dilakukan di masjid yang terletak di utara MAN 2 Ponorogo. Sholat 

Duha maupun sholat Ashar dapat dilakukan di kelas maupun mushola 

MAN 2 Ponorogo. Sedangkan membaca Al-Quran dilakukan di pagi 

hari setelah berdoa.  

Di tahun pelajaran 2016/2017 MAN 2 Ponorogo melakukan 

pembangunan Ma’had Ronggowarsito untuk lebih mengintensifkan 

pembinaan agama serta memulai perencanaan pembangunan Masjid 

Tarbiyatul Muttaqin yang berada di depan ma’had.  

b. Tahun pelajaran 2017/2018 

Tema pencapaian visi tehun pelajaran 2017/2018 adalah 

kebersamaan. Pelaksanaan kebersamaan ini untuk mencapai juara di 

olimpiade atau kompetisi resmi dan penggunaan informasi teknologi 

dalam proses pembelajaran. 

Kompetisi resmi yang dimaksud adalah Olimpiade Sains Tingkat 

Kabupaten (OSK) dan Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Kegiatan-

kegiatan untuk meraih juara melanjutkan rangkaian persiapan yang 

sudah dilakukan di tahun pelajaran 2016/2017, namun lebih 
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diitensifkan serta melakukan persiapan tambahan di luar MAN 2 

Ponorogo. Rangkaian persiapan untuk lomba di MAN 2 Ponorogo 

dimulai dari lomba mata pelajaran pada semester ganjil, lalu seleksi 

tahap pertama pada awal semester genap, dan seleksi akhir menjelang 

pelaksanaan OSK dan KSM. Peintensifan dilakukan setelah seleksi 

akhir yaitu dengan pembimbingan setiap hari selama satu bulan. 

Selain itu, siswa yang akan mengikuti OSK dan KSM juga dikirim ke 

pelatihan di luar MAN 2 Ponorogo yaitu Active Learning Center 

(ALC) di Bandung, pelatihan OSN di Bogor, dan Universitas Islam 

Negeri (UIN) Malang. 

Penguatan informasi teknologi (IT) juga dilakukan dalam 

pembelajaran. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, namun juga 

dilakukan dalam penugasan dan evaluasi. Pembelajaran berbasis IT 

menggunakan PPt, film, dan quipper. Penugasan berbasis IT seperti 

membuat PPt dan video. Sedangkan evaluasi berbasis IT yaitu dengan 

ujian CBT (Computer Basic Test) yang dimaksudkan untuk 

mempersiapkan siswa sejak awal dalam menghadapi UNBK (Ujian 

Nasional Berbasis Komputer). Pelaksanaan evaluasi berbasis CBT 

tidak hanya untuk kelas XII, melainkan juga untuk kelas X dan XI 

serta mencakup hampir seluruh mata pelajaran kecuali muatan lokal.  

c. Tahun pelajaran 2018/2019 

Tema pencapaian visi tahun pelajaran 2018/2019 adalah 

profesionalitas. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh pelaksanaan 

RUBI diwarnai profesionalitas pelaksanaan proses pembelajaran.  

d. Implementasi RUBI dalam Daily Schedule 

RUBI dilaksanakan secara terus menerus dalam kegiatan-kegiatan 

yang sesuai dengan visi Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas. 

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan harian di MAN 2 Ponorogo. 

Pelaksana implementasi RUBI tidak hanya siswa, namun juga guru 

dan karyawan. 
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1) Religius 

Implementasi religius meliputi beberapa hal seperti berikut: 

a) Berakhlakul karimah. 

b) Doa dan Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan membaca 

Al-Quran di jam pertama. 

c) Tertib sholat Duha yang dilaksanakan pada saat istirahat 

pertama. 

d) Tertib sholat zhuhur yang dilaksanakan secara berjamaah. 

e) Penghormatan dan penyambung tali silaturahmi keluarga 

MAN 2 Ponorogo melalui kegiatan Halal Bihalal. 

f) Matrikulasi baca tulis Al-Quran. 

g) Program Tahfidz meliputi: 

(1) Penguatan hafalan siswa yang telah mempunyai hafalan. 

(2) Perekrutan siswa yang berminat pada program tahfidz. 

h) Pembangunan Ma’had Ronggowarsito. 

i) Pembangunan Masjid Tarbiyatul Muttaqin. 

j) Latihan Qurban bagi siswa. 

2) Unggul 

Unggul dalam manajemen madrasah  

a) Pembentukan tim ahli yang bertugas untuk: 

(1) Menyusun RKM dan RKTM. 

(2) Melaksanakan EDM. 

b) Merencanakan master plan madrasah. 

c) Merumuskan visi dan misi madrasah. 

d) Tersedianya sarana prasarana penunjang proses belajar 

mengajar. 

e) Beasiswa bagi siswa berprestasi, siswa kurang mampu, dan 

putra-putri guru/karyawan madrasah. 

f) Strategi PPDB yang efektif dan efisien melalui olimpiade 

PSC, SAC, IBM, Banjari, dan Tryout UN dengan peserta 

siswa-siswi MTs/SMP se-Eks Karesidenan Madiun. 
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Unggul dalam proses pendidikan  

a) Penguatan kompetensi guru melalui workshop, diklat, dan 

MGMP. 

b) Program layanan pembelajaran beragam: P4S, Bina Prestasi, 

Reguler (Kelas Umum, Multimedia, Olahraga). 

c) Inovasi pengembangan kurikulum (Field Learning). 

d) Evaluasi berbasis CBT (Computer Basic Test). 

e) Pembinaan intensif bagi peserta Olimpiade, OSN, KSM, dan 

Aksioma. 

f) Pendampingan bimbel, tryout UN, dan SBMPTN bagi kelas 

XII. 

g) Pengembangan bakat minat melalui 26 program 

ekstrakurikuler. 

h) Campus Fair untuk memfasilitasi layanan karir menuju 

sekolah lanjutan. 

i) Penguatan kedisiplinan dengan pembentukan tim tatib (dari 

unsur stakeholder, guru, siswa/tim PKS). 

j) Kemitraan dengan kampus untuk memfasilitasi siswa peserta 

olimpiade, OSN dan KSM untuk belajar di bawah bimbingan 

dosen. 

k) Parenting Class untuk wali murid kelas X. 

Unggul dalam output 

a) Berprestasi dalam olimpiade, OSN, KSM, dan Lomba KTI. 

b) Berprestasi dalam O2SN, Aksioma, lomba kreativitas, dan 

lomba kesenian. 

c) Bersaing dalam perolehan nilai UN dan UAMBN. 

d) Alumni tersebar di PTN favorit dan sekolah kedinasan. 

e) Pengelolaan alumni: 

(1) IAMA (Ikatan Alumni MAN 2 Ponorogo) yang tersebar di 

berbagai kota --- mendampingi calon mahasiswa MAN 2 

Ponorogo dalam proses PMB. 
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(2) Kompetisi futsal alumni antar angkatan. 

3) Berbudaya 

Implementasi Berbudaya meliputi beberapa hal, seperti berikut: 

a) Menggalakkan Adiwiyata untuk pembentukan sikap 

berbudaya dan berkarakter. 

b) Menjalin kemitraan dengan pimpinan, seperti saat peresmian 

Gazebo, peresmian Ma’had, dan peletakan batu pertama 

Masjid Tarbiyatul Muttaqin serta pelaksanaan PEMILOS 

(Pemilihan Ketua Osis). 

c) Gerakan literasi untuk membudayakan membaca buku. 

Anjungan Baca Kejujuran (ABK) sebagai penguatan kegiatan 

gerakan literasi madrasah. 

d) Pelaksanaan kegiatan Sabtu ceria berupa pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di Hari Sabtu. 

e) Kantin sehat. 

f) Budaya pakaian daerah seperti Grebeg Suro dan Hari 

Sumpah Pemuda. 

4) Integritas  

Implementasi Integritas meliputi beberapa hal seperti berikut: 

a) Progam 5 S: 

(1) Seiri/ Ringkas. 

(2) Seiso/ Resik. 

(3) Seitan/ Rapi. 

(4) Seiketsu/ Rawat. 

(5) Shitsuke/ Rajin. 

b) Penanda tanganan pakta integritas bagi guru sebelum 

melaksanakan ujian. 

c) Kesepakatan tertulis bagi siswa tentang kejujuran saat ujian.. 

d) Pembentukan kantin jujur. 

e) Pelaksanaan EDM sebagai evaluasi dan refleksi kegiatan 

madrasah. 
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f) Pembelajaran pemilu melalui debat calon ketua OSIS. 

g) Pelaksanaan PEMILOS (Pemilihan Ketua Osis) yang diikuti 

oleh seluruh warga MAN 2 Ponorogo yang bekerjasama 

dengan KPU Ponorogo. 

h) Pembentukan kedisiplinan melalui pelaksanaan absensi finger 

print. 

i) Pelayanan prima bapak/ibu guru sebagai wujud integritas 

dalam pembelajaran. 

j) Peningkatan karakter jujur dan mandiri saat ujian melalui 

pelaksanaan ujian berbasis komputer (CBT). 

k) Pembinaan ekstrakurikuler sebagai wujud integritas bidang 

akademik dan non akademik. 

l) Pengelolaan komite madrasah secara terpadu dan transparasi. 

m) Pelatihan praktikum bersama. 

n) Pembelajaran Qurban pada Hari Raya Idul Adha. 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi diferensiasi dalam 

pengembangan madrasah inspiratif yang ada di MAN 2 Ponorogo 

meliputi implementasi kegiatan-kegiatan di madrasah berdasarkan visi 

Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas. 

 

3. Evaluasi Penerapan Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan 

Madrasah Inspiratif 

Tahap evaluasi meliputi monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh beberapa tim yang telah dipilih oleh kepala madrasah. Sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Nasta’in sebagai berikut: 

Pada tahap evaluasi yang kami lakukan yaitu monitoring dan 

evaluasi. Saya telah membentuk beberapa tim untuk melakukan 

dua kegiatan tersebut, antara lain: 

1) Tim Penjamin Mutu Madrasah yang bertugas mengawasi 

keseluruhan kegiatan madrasah. 

2) Tim Bina Prestasi dan Program 4 Semester (P4S) yang 

bertugas mengelola kelas unggulan. 
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3) Tim Pengampu Hafalan yang bertugas mengampu hafalan 

siswa-siswi. 

4) Tim Pembimbing Olimpiade yang bertugas membimbing 

siswa-siswi yang akan mengikuti lomba di kompetisi resmi 

baik OSK maupun KSM. 

5) Tim Adiwiyata yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

hijau madrasah. 

6) Tim Tata Tertib yang bertugas menertibkan kegiatan siswa-

siswi sehari-hari mulai pagi hari, sholat berjamaah, dan 

penampilan siswa. Penampilan meliputi model baju, jilbab, dan 

model rambut yang sesuai dengan aturan madrasah. 

7) Tim Pembina Ekstrakurikuler. 

8) Tim Bimbingan Konseling (BK).
87

 

 

Pendapat di atas didukung oleh pendapat Ibu Sa’diyah yaitu 

sebagai berikut: 

Untuk evaluasi di sini ada evaluasi tentang hafalan, untuk evaluasi 

hafalan koordinatornya adalah dari guru mata pelajaran PAI. 

Kemudian untuk evaluasi penjaminan mutu itu menyeluruh ya, 

yaitu meliputi 8 standar. Untuk penjaminan mutu disini 

koordinatornya Bapak Arif Mardjoko. Selanjutnya untuk program 

binpres dan P4S itu koordinatornya adalah Pak Iwan Nur Cahyo. 

Selanjutnya untuk pembimbing olimpiade karena olimpiade di sini 

sangat banyak maka koordinatornya Bu Ambarwati. Untuk 

adiwiyata dikoordinatori Pak Warino. Kemudian untuk Tata Tertib 

dibawah koordinator kesiswaan dan BK. Kemudian untuk 

ekstrakurikuler ya ada banyak sekali dan kesemuanya itu di bawah 

naungan waka kesiswaan. Untuk yang terakhir yaitu BK tetap di 

bawak koordinator Ibu Yuliana.
88

 

 

Melalui kegiatan evaluasi tersebut didapatkan hasil evaluasi yang 

meliputi kendala pada setiap aspek visi beserta solusi dalam 

penyelesaiannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nasta’in 

sebagai berikut: 

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, 

didapatkan koreksi berupa kendala-kendala yang kami alami serta 

kami juga memusyawarahkan bagaimana solusinya untuk 

mengatasi kendala tersebut.
89
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Implementasi RUBI di MAN 2 Ponorogo mempunyai beberapa 

kendala baik dari aspek Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas, 

antara lain:
90

 

a. Kendala dari visi Religius yaitu MAN 2 Ponorogo belum memiliki 

masjid sehingga pembinaan sholat berjamaah belum dilksanakan di 

masjid milik sendiri. Solusi dari kendala ini yaitu: 

1) Melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Mubaroq yang 

terletak di utara MAN 2 Ponorogo. 

2) Menjadikan salah satu ruangan sebagai mushola bagi siswa yang 

lokasi kelasnya jauh dari Masjid Al-Mubaroq. 

3) Membongkar laboratorium elektro untuk dijadikan mushola bagi 

bapak dan ibu guru. 

4) Memulai pembangunan Masjid Tarbiyatul Muttaqin yang berada 

di halaman belakang MAN 2 Ponorogo. 

Hasil dokumentasi di atas didukung juga oleh argumen dan 

penjelasan Ibu Sa’diyah sebagai berikut: 

Alasanya kenapa membangun masjid sendiri yaitu karena 

jumlah warga madrasah yang sangat besar, masjid Al-Mubarok 

sendiri tidak mampu menampung semua siswa MAN 2 

Ponorogo jika kita melaksanakan sholat berjamaah. Contoh 

sholat zhuhur, pada saat sholat itu untuk anak-anak putri ada 2 

shift, jadi kurang efektif. Jadi, untuk pembangunan masjid yang 

baru itu sudah dimulai tapi masih belum finish, dan 

alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah 

zhuhur.
91

 

b. Kendala dari visi Unggul yaitu belum ada laboratorium kimia dan 

belum ada ruangan untuk bimbingan olimpiade. Solusi kondisi ini 

adalah: 

1) Penggunaan bersama laboratorium biologi sebagai laboratorium 

biologi dan laboratorium kimia. 
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2) Bimbingan olimpiade dilakukan di tempat-tempat yang dapat 

dilakukan seperti laboratorium, perpustakaan, gazebo, maupun 

aula. 

Hasil dokumentasi di atas diperkuat dengan pendapat Ibu 

Sadiyah sebagai berikut: 

Untuk laboratorium fisika sudah ada, lab elektro juga sudah ada, 

lab biologi juga ada, untuk yang belum ada itu lab kimia. Tapi 

untuk lab kimia kita jadi satu dengan biologi. Untuk 

pemanfaatannya bagaimana itu kita strateginya ada penjadwalan 

untuk yang lab biologi dan kimia. Disini kita menggunakan 

strategi alat kita bawa moving class, jadi alat kita bawa ke dalam 

kelas, sehingga esensi dari praktikum sendiri bisa kita 

laksanakan wlaaupun mungkin untuk tempat dan jadwal penuh 

tetapi kita tetap bisa menyiasati yaitu dengan praktik di dalam 

kelas. Untuk bimbingan olimpiade terjadwal, untuk anak kelas 

X dan XI itu di hari Jumat dan Sabtu sepulang sekolah 

menggunakan ruang kelas. Dan kegiatan ini juga dirasa sangat 

efektif.
92

 

 

c. Kendala dari visi Berbudaya yaitu kuatnya penggunaan gadget 

dalam keseharian siswa MAN 2 Ponorogo. Solusi kendala ini adalah 

pembatasan terhadap penggunaan gadget saat di madrasah. 

d. Kendala dari visi Integritas adalah belum semua kelas memiliki 

CCTV. Solusi yang diambil dari kendala ini adalah dengan 

mengadakan kesepakatan kejujuran sebelum ujian, memperketat 

pengawasan, penyediaan ruang isolasi ujian, penyitaan barang yang 

tidak diperkenankan, dan pemanggilan orang tua bagi siswa yang 

bermasalah.  

Hasil dokumentasi di atas didukung dan diperkuat oleh pandapat Ibu 

Sa’diyah sebagai berikut: 

Untuk gadget sekarang malah digunakan di SKS by school ini, jadi 

masuk dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk ruang isolasi 

itu dimanfaatkan pada saat PAT, dimana anak-anak yang melanggar, 

terbukti membuka dan menggunakan akses gadget itu diberikan 

sanksi di ruang isolasi. Untuk yang melanggar anak diberi sanksi di 

ruang isolasi kemudian gadgetnya tidak akan diberikan ke anak 
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sampai dengan 6 bulan atau satu semester. Dan untuk dampak ke 

siswanya sendiri dari kami pihak madrasah itu bisa meminimalisir, 

jadi tidak ada komplain yang menyebabkan konflik. Jadi kami 

berusaha untuk melakukan pendekatan dengan orang tua. Orang tua 

akan dipanggil kemudian akan disampaikan jika yang bersangkutan 

itu melakukan pelanggaran maka ini sanksinya. Dan kebanyakan 

orang tua siswa itu kooperatif, tidak ada ada yang menentang 

sehingga memudahkan kami untuk memberikan pembelajaran 

kepada anak-anak untuk lebih baik. 

Dan tadi saya belum menjelaskan penggunaan gadget dalam 

pembelajaran yaitu dalam UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). 

Nha kalau di PT kita mengenal ada modul, kalau modul itu materi 

kemudian ada evaluasi. Kalau untuk UKBM itu adalah khusus untuk 

rangkaian kegiatan pembelajaran berisi tentang soal-soal saja, untuk 

bagaimana petunjuk kerja pelaksanaan UKBM itu kita menggunakan 

BSE. Nha BSE itu karena keterbatasan buku yang ada di 

perpustakaan, maka kami akhirnya mengambil alternatif BSE. BSE 

itu mudahnya diakses menggunakan gadget. Maka untuk anak-anak 

agar bisa mengerjakan UKBM, maka anak-anak harus membaca 

BSE dulu. Dan BSE itu kami kirimkan kepada anak-anak agar 

mereka bisa mengaksesnya lewat gadget. Untuk mengantisipasi data 

atau kuota yang digunakan anak terlalu banyak atau biaya 

operasional untuk paket data itu besar, maka madrasah sudah 

menyiasati dengan intranet. Jadi kami sudah menyiapkan intranet 

sebagai basic data UKBM dan basis data BSE sehingga anak-anak 

mengakses tanpa menggunakan data mereka.
93

 

 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa evaluasi strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif yang ada di MAN 2 Ponorogo meliputi kegiatan 

monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam 

rangka memastikan program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai 

dengan rencana yang telah disusun. 
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI DIFERENSIASI DALAM PENGEMBANGAN 

MADRASAH INSPIRATIF DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 

PONOROGO 

Pada bab sebelumnya telah peneliti bahas mengenai data umum terkait 

identitas madrasah, struktur organisasi, dan lain-lain. Pada pembahasan 

sebelumnya juga telah dibahas data khusus terkait strategi diferensiasi yang 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang ada di MAN 2 

Ponorogo. Pada bab ini peneliti akan menganalisis strategi diferensiasi yang ada 

di MAN 2 Ponorogo menggunakan teori-teori yang telah dipersiapkan pada bab 

sebelumnya yaitu pada bab kedua.  

A. Perencanaan Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan Madrasah 

Inspiratif di MAN 2 Ponorogo 

Pada era sekarang ini telah banyak didirikan madrasah-madrasah dengan 

keistimewaannya masing-masing dan tentunya hal tersebut menyebabkan 

persaingan antar lembaga pendidikan semakin ketat. Mulai dari 

memperkenalkan keunggulan-keunggulan dan prestasi-prestasi serta layanan 

pendidikan yang dimiliki. Pengelola lembaga juga semakin gencar dalam 

mempromosikan lembaga pendidikannya melalui berbagai media yang ada, 

seperti instagram, youtube, maupun website madrasah. Bertepatan dengan era 

yang sekarang ini, semakin banyak pula pengelola lembaga pendidikan yang 

mempromosikan jasa pendidikan secara digital. 

Berdasarkan situasi di atas, maka setiap pengelola lembaga pendidikan 

harus memiliki strategi-strategi khusus dalam menciptakan keunikan lembaga 

agar dapat menjadi contoh atau model oleh madrasah lain. Salah satu cara 

strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah 

mentransformasikan diri menjadi lembaga yang inspiratif dengan melakukan 

inovasi-inovasi dalam pengembangan lembaga. Hal ini sebagaimana yang
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 diungkapkan oleh Michael E. Porter bahwa untuk memenangkan persaingan 

sebuah lembaga haruslah selalu mengedepankan pelaksanaan inovasi.
94

 Pihak 

MAN 2 Ponorogo yang merupakan salah satu peserta dalam kompetisi besar 

ini, telah memposisikan dirinya sebagai madrasah yang inspiratif melalui 

diferensiasi yang dimiliki madrasah yaitu RUBI (Religius, Unggul, 

Berbudaya, Integritas) sebagai visi madrasah. Ada lima jaminan yang harus 

dimiliki oleh madrasah inspiratif, antara lain: (1) Jaminan keamanan; (2) 

Jaminan kenyamanan; (3) Jaminan kebersihan; (4) Jaminan kesehatan; dan 

(5) Jaminan keindahan.
95

 Kelima jaminan tersebut sudah ada di MAN 2 

Ponorogo. Pertama, jaminan keamanan di MAN 2 Ponorogo sangat 

diperhatikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan warga madrasah. 

Jaminan keamanan diberikan kepada warga madrasah melalui kegiatan PKS 

(Patroli Keamanan Sekolah) serta penjagaan pos oleh petugas-petugas 

keamanan yang berpengalaman. Kedua, jaminan kenyamanan diberikan 

kepada warga madrasah melalui penyediaan ruangan-ruangan yang 

dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC/kipas angin), fasilitas wifi dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran, maupun dibangunnya gazebo-gazebo pada 

sudut-sudut madrasah yang bisa digunakan para siswa maupun guru dan 

karyawan madrasah untuk belajar dan istirahat serta mengadakan kegiatan-

kegiatan yang lainnya. Ketiga, jaminan kebersihan di MAN 2 Ponorogo 

diwujudkan melalui kegiatan kerja bakti madrasah serta penyediaan beberapa 

tempat sampah pada sudut-sudut area madrasah. Keempat, jaminan kesehatan 

di MAN 2 Ponorogo diwujudkan melalui penyediaan ruang UKS yang luas, 

bersih, dan dilengkapi dengan P3K serta peralatan kesehatan yang lainnya, 

dan juga kantin sehat yang menyediakan makanan maupun minuman tanpa 

pemanis buatan, pewarna, maupun penyedap rasa yang dapat mengganggu 

kesehatan karena makanan dan minuman diproduksi sendiri oleh warga 

madrasah. Kelima, jaminan keindahan di MAN 2 Ponorogo diberikan melalui 

pengadaan taman-taman di setiap sudut bangunan madrasah dan di setiap 
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depan kelas, pengecatan halaman madrasah dengan warna-warna dan bentuk-

bentuk yang indah, serta sebuah kandang burung yang mampu menambah 

suasana nyaman serta damai dengan kicauan burung yang ada di dalamnya. 

Selain jaminan-jaminan tersebut, indikator madrasah inspiratif bisa 

ditunjukkan melalui pendidik yang ada di madrasah. Faktor guru/pendidik, 

meliputi tenaga guru mempunyai kualifikasi memadai, rasio guru-murid 

ideal, kesejahteraan guru terpenuhi, loyalitas dan komitmen tinggi, dan 

motivasi dan semangat kerja guru tinggi.
96

 Tenaga pendidik di MAN 2 

Ponorogo telah mempunyai kualifikasi yang memadai, hal ini bisa dilihat 

pada tabel keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 2 Ponorogo.
97

 

Dari beberapa indikator di atas dapat dikatakan bahwa MAN 2 Ponorogo 

adalah madrasah inspiratif. 

Inspiratif diwujudkan madrasah melalui diferensiasi yang terdapat dalam 

visi madrasah yaitu RUBI. Beberapa inspirasi yang telah dilakukan oleh 

MAN 2 Ponorogo telah dipaparkan pada awal pembahasan tesis ini. Diantara 

inspirasi tersebut adalah (1) tahap perencanaan strategi diferensiasi yang 

dimulai dengan tahap berpikir ide kreatif atau buah pikiran yang datang dari 

bapak kepala madrasah yang dilatar belakangi oleh teori pembelajaran yang 

mengatakan bahwa setiap anak itu mempunyai sejumlah pengetahuan yang 

perlu dikembangkan. Dari berpikir kreatif itu kemudian ditemukanlah visi 

dan misi madrasah serta tujuannya. Visi dan misi itu kemudian diturunkan 

menjadi Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah 

(RKTM), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Madrasah (RKATM); (2) 

pelaksanaan strategi diferensiasi yang meliputi implementasi kegiatan-

kegiatan di madrasah berdasarkan visi Religius, Unggul, Berbudaya, dan 

Integritas (RUBI); dan (3) monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk 

memastikan program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai rencana yang 

telah disusun. Evaluasi meliputi EDM (Evaluasi Diri Madrasah) yang 
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merupakan dasar dalam melakukan RKM dan RKTM tahun berikutnya. 

Tahapan kegiatan ini disusun seperti gambar berikut: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alur Diferensiasi Madrasah 

 

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat melakukan 

suatu inovasi yaitu dengan cara mengetahui bagaimana inovasi diciptakan 

atau dikembangkan. MAN 2 Ponorogo dalam menciptakan atau 

mengembangkan inovasi pengelolaan pendidikan diawali dengan 

memunculkan ide-ide baru yang cerdas dan kreatif. Hal itu dikarenakan ide 

kreatif merupakan ruh dari sebuah inovasi. Pemunculan atau penggalian ide 

kreatif ini mengacu pada Moris M. Guvenis yang merupakan bagian dari 

langkah pengetahuan dan kesadaran.
98

 Menurut Hendra Surya pemunculan 

atau penggalian ide kreatif termasuk ke dalam preparation stage.
99

 

Sedangkan Kuratko dan Hodgetts memasukkannya ke dalam akumulasi 

pengetahuan.
100

 Baik preparation stage maupun akumulasi pengetahuan 

merupakan istilah yang berbeda tetapi mengindikasikan sesuatu hal yang 

sama yaitu pemunculan ide kreatif yang mendasarkan pada pengalaman yang 

telah dimiliki sebelumnya.  

Pemunculan ide kreatif di MAN 2 Ponorogo pertama kali muncul dari 

kepala madrasah yaitu Bapak Nasta’in. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa 

kepemimpinan pendidikan berperan sangat penting dalam rangka 

mengarahkan dan menggerakkan organisasi pendidikan untuk mencapai 
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tujuan yang diharapkan.
101

 Adapun ide kreatif tersebut muncul dilatar 

belakangi oleh teori pembelajaran yang mengatakan bahwa tidak ada anak 

yang dilahirkan bodoh. Semua anak terlahir dengan potensi dan kecerdasan 

mereka masing-masing. Menurut konsep Islam, manusia dikatakan sebagai 

makhluk yang suci ketika dilahirkan atau disebut dengan fitrah manusia, dan 

dengan fitrah itulah manusia memiliki potensi dasar, bahkan dilengkapi 

dengan sumber daya manusia, meskipun semuanya masih tergantung pada 

proses pengembangannya.
102

 Dari situlah, madrasah berkeinginan untuk 

mewujudkan bagaimana anak-anak yang mempunyai potensi dan kecerdasan 

berbeda yang kemudian diwadahi, difasilitasi dan dikembangkan sesuai bakat 

yang mereka miliki. 

MAN 2 Ponorogo dengan visinya mampu memposisikan dirinya sebagai 

madrasah inspiratif. Dikatakan inspiratif karena memiliki keunikan sehingga 

tidak mudah ditiru oleh lembaga lain, dan keunikan tersebut terletak pada 

visinya RUBI (Religius, Unggul, Berbudaya, Integritas). Hal ini telah 

memenuhi salah satu dari tiga syarat yang dijadikan acuan dalam menentukan 

diferensiasi. Sebagaimana yang dikemukakan Kartajaya, diferensiasi harus 

memiliki keunikan sehingga tidak gampang ditiru oleh pesaing.
103

 Kepala 

madrasah menganggap RUBI merupakan visi yang tepat untuk MAN 2 

Ponorogo karena sesuai dengan cita-cita madrasah, selain itu juga sesuai 

dengan cita-cita pendidikan nasional dan kementerian. Visi yang baik selalu 

menjadi inspirasi untuk lahirnya ide-ide baru, temuan-temuan baru, dan hal-

hal kreatif lainnya. Selain itu juga akan menghadirkan dan menciptakan 

suasana yang kondusif.
104

 Adapun diferensiasi yang dimiliki madrasah 

melalui visi RUBI yaitu jelas dan mudah diingat, realistis, dapat dicapai, 
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relevan dengan budaya sekolah, dan juga inspiratif, serta mempunyai makna 

dalam Bahasa Arab yang luar biasa yaitu intan atau mutiara. Sebagaimana 

teori yang dinyatakan oleh Depdiknas bahwa karakteristik yang harus 

dipenuhi visi yang efektif adalah sebagai berikut:  

k. Jelas dan tidak membingungkan. 

l. Menarik dan mudah diingat. 

m. Aspiratif, realistis, dan dapat dicapai. 

n. Selaras dengan nilai-nilai, budaya dan cara pandang sekolah. 

o. Berjangka waktu. 

p. Singkat, sebaiknya kurang dari 10 kata. 

q. Inspiratif dan menantang. 

r. Disepakati oleh semua stakeholder sekolah. 

s. Menyatakan dengan jelas esensi dari apa yang sebenarnya dicapai sekolah. 

t. Fleksibel dan menumbuhkan kreativitas.
105

 

Implementasi RUBI dirasakan telah berdampak pada lembaga MAN 2 

Ponorogo. Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil segmentasi madrasah yang 

menunjukkan bahwa jumlah calon peserta didik yang mendaftarkan diri 

masuk di madrasah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Minat peserta 

didik sehingga tertarik untuk masuk di MAN 2 Ponorogo dilatarbelakangi  

oleh adanya miniatur kegiatan seperti SAC, Pramanda, invitasi bola, ataupun 

tryout UN, dan lain-lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa MAN 2 

Ponorogo telah melakukan segmentasi untuk mengetahui pangsa calon 

peserta didik yang akan mendaftarkan diri. Hal ini relevan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Kartajaya dan Yuswohadi bahwa terdapat beberapa 

langkah dalam membangun strategi diferensiasi, salah satunya yaitu 

melakukan segmentasi dengan mengidentifikasi target market.
106
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Kepala madrasah telah menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan 

oleh MAN 2 Ponorogo berangkat dari kerangka berpikir yaitu mengenai 

krisis moral remaja yang menyebabkan banyak orang tua menyekolahkan 

anaknya ke madrasah. Hal ini menjadikan semakin tingginya tuntutan 

madrasah untuk menjaga moral siswa dan juga dapat bersaing di era global 

dan industri dengan menghasilkan lulusan yang ideal. Dari sini sangat terlihat 

akan pentingnya madrasah dalam upaya menghadapi berbagai tantangan 

diantaranya globalisasi, baik di bidang kapital, budaya, etika, maupun 

moral.
107

 

Perencanaan RUBI menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan 

karena sebagai penentu dalam pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan 

tujuan madrasah atau belum. Adapun dalam proses perencanaan diperlukan 

tiga dokumen penting yang harus diketahui dan dipahami, antara lain 

Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah 

(RKTM), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Madrasah (RKATM). RKM 

merupakan dokumen penting yang harus ada di setiap sekolah karena 

dokumen tersebut dapat menjamin keberlangsungan proses pendidikan di 

suatu sekolah/madrasah.
108

 Dalam Standar Nasional Pendidikan disebutkan 

bahwa setiap satuan pendidikan wajib mempunyai rencana kerja 

sekolah/madrasah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun. 

Dalam penyusunan RKM dilakukan secara bertahap dengan melibatkan 

banyak pihak, seperti kepala madrasah/sekolah, guru-guru, dan komite 

madrasah/sekolah.
109

 Hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh MAN 

2 Ponorogo, bahwa dalam proses penyusunan RKM melibatkan beberapa 

unsur meliputi kepala madrasah, guru-guru, staf-staf maupun pihak komite 

madrasah. 
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B. Pelaksanaan Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan Madrasah 

Inspiratif di MAN 2 Ponorogo 

Tahap selanjutnya dalam proses strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif adalah pelaksanaan diferensiasi. Setelah melalui tahap 

penyusunan, pemusyawarahan dan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah 

implementasi visi madrasah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah 

berdasarkan RUBI. Pengimplementasian visi melibatkan keunggulan yang 

harus ditunjukkan oleh sekolah meliputi menjelmanya lembaga yang 

memberikan layanan pencerdasan, pembinaan sikap, dan keterampilan.
110

 Hal 

ini sesuai dengan visi yang ada di MAN 2 Ponorogo yaitu RUBI yang 

mencakup unsur religius (pembinaan sikap), unggul (memberikan layanan 

pencerdasan dan keterampilan), berbudaya (pembinaan sikap), dan integritas 

(pembentukan karakter). 

Setelah melalui dokumen-dokumen yang meliputi RKM, RKTM, RKAT 

dan telah ditetapkan oleh kepala madrasah, maka selanjutnya adalah tahap 

pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini secara garis besar meliputi pertama 

sosialisasi. Sosialisasi RUBI untuk kelas X dilakukan pada kegiatan Matsama 

yaitu Masa Ta’aruf Madrasah. Dengan kegiatan ini berusaha 

memperkenalkan kegiatan-kegiatan, budaya dan tatakelola yang ada di 

madrasah. Kedua yaitu penggalian potensi siswa sesuai dengan bidang yang 

diminati siswa. Dalam hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan madrasah 

yang diikuti oleh seluruh siswa untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

kemampuan dan potensi siswa. Ketiga yaitu pembagian schedule pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan madrasah. Yang telah dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo 

telah relevan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam artikel 

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah yang meliputi 

pengenalan program, penggalian potensi, dan penggalian rencana 
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infrastruktur.
111

 Dalam hal ini pelaksananya adalah seluruh warga madrasah 

tanpa terkecuali. Hal ini diasumsikan bahwa keefektifan visi sekolah 

tercermin dalam aktivitas warga sekolah. Visi tidak hanya cukup ditetapkan 

bersama-sama saja, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh 

warga sekolah. Semua warga sekolah harus menerima visi sekolah dan 

berusaha mencapainya sesuai dengan peran masing-masing. Kepala sekolah 

harus menjadi role model atas visi yang dianut di sekolahnya. Tindakan dan 

pemikirannya harus mengarah pada ketercapaian visi tersebut. Visi sekolah 

harus secara utuh dipahami oleh seluruh warga sekolah agar mereka 

menyadari, memahami, memiliki kepedulian, dan komitmen yang tinggi pada 

tujuan sekolah, tujuan pembelajaran, prosedur penilaian dan akuntabilitas.
112

 

Dalam hal ini relevan dengan apa yang dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo 

bahwasannya visi harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga 

madrasah, tidak hanya untuk formalitas semata. Hal ini dikarenakan karena 

visi merupakan mimpi atau harapan yang ingin diwujudkan suatu lembaga di 

masa depan.
113

 

Implementasi RUBI di MAN 2 Ponorogo terdiri dari empat aspek yaitu 

Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

ada di madrasah sebagaiman yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ada 

beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi RUBI, antara 

lain: 

1. Religius 

Indikator dalam aspek religius yaitu penanaman emosional pada diri 

siswa melalui kegiatan seperti bersalaman dengan bapak/ibu guru, 

membaca al-Quran, asmaul husna, dan sholat berjamaah. 
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2. Unggul 

Indikator dalam aspek unggul yaitu akademik dan non akademik. 

Akademik bisa dilihat melalui kegiatan pembelajaran yang dimulai dari 

pukul 06.45 sampai dengan pukul 15.00. Untuk hasilnya ditunjukkan 

oleh hasil UN tahun 2019 masuk pada 6 besar untuk IPA di propinsi 

Jawa Timur dan 8 besar untuk IPS di provinsi Jawa Timur. 

3. Berbudaya 

Indikator pada aspek berbudaya yaitu pembiasaan. Hal ini bisa dilihat 

melalui budaya literasi, di mana pada pukul 14.45 sampai pukul 15.00 

anak-anak diberi waktu untuk literasi. Dengan adanya pembiasaan secara 

terus menerus akan menjadi budaya, dan jika budaya dilestarikan maka 

lambat laun akan mampu membentuk karakter. Relevan dengan yang 

dikemukakan Daniel R. Denison yang menyatakan bahwa budaya 

sekolah/organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip 

dasar yang erupakan landasan dan praktik-praktik manajemen serta 

perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut.
114

 

4. Integritas  

Indikator dalam aspek integritas yaitu penanaman karakter jujur pada diri 

anak. Hal ini bisa dilihat melalui kegiatan ujian akhir tahun dan tryout 

kelas XII yang sudah menggunakan CBT. Kegiatan ini didukung oleh 

madrasah dengan memasang cctv pada setiap ruang.  

Kegiatan-kegiatan di atas telah dirumuskan sesuai dengan visi madrasah. 

Seluruh warga madrasah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang 

berarti hal ini menunjukkan bahwa seluruh warga madrasah telah mengetahui, 

memahami, dan mengamalkan apa yang menjadi visi madrasah. Seperti yang 

telah dijelaskan kepala madrasah bahwa pengimplementasian RUBI telah 

mendarah daging pada seluruh warga madrasah yang dibuktikan salah 

satunya oleh kedisiplinan yang tercermin dari diri para guru serta para siswa 

MAN 2 Ponorogo.  
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C. Evaluasi Strategi Diferensiasi dalam Pengembangan Madrasah Inspiratif 

di MAN 2 Ponorogo 

Tahap selanjutnya dalam proses strategi diferensiasi dalam pengembangan 

madrasah inspiratif adalah tahap evaluasi. Setelah tahap implementasi RUBI, 

selanjutnya yaitu evaluasi yang dilakukan dalam rangka memastikan program 

yang direncanakan dapat terlaksana sesuai rencana yang telah disusun. Pada 

tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan MAN 2 Ponorogo yaitu monitoring 

dan evaluasi. Evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian bagi guru 

untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan setelah berlangsung.
115

 

The purpose of the evaluation is to know the level of learning objectives and 

see the effectiveness of teaching and learning.
116

 Monitoring adalah kegiatan 

pengumpulan dan analisis informasi yang sistematis saat sebuah program 

berjalan, dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu 

program.
117

 Monitoring digunakan untuk melacak perubahan indikator-

indikator perubahan yang dapat diukur dari waktu ke waktu untuk mengelola 

pelaksanaan suatu program. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan lembaga untuk mengetahui 

kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan RUBI, dan juga membuat 

kebijakan baru dalam upaya penyelesaian masalah jika ditemukan kendala-

kendala dalam pelaksanaan RUBI. Berdasarkan tujuan tersebut, MAN 2 

Ponorogo menggunakan pendekatan yang berfokus pada keputusan, yaitu 

pendekatan yang lebih menekankan pada peran informasi yang sistematik 

untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya.
118

 Pendekatan ini 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembuat keputusan yang khusus 

dan pengaruh yang semakin besar pada keputusan program yang relevan. 
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Untuk memudahkan dalam proses evaluasi dan monitoring kepala madrasah 

membentuk beberapa tim khusus, antara lain:  

Tim Penjamin Mutu Madrasah yang bertugas mengawasi keseluruhan 

kegiatan madrasah di bawah koordinasi bidang kurikulum. Penjaminan mutu 

sangat erat hubungannya dengan kurikulum karena yang ditelisik secara 

menyeluruh yaitu 8 standar.  

Tim Bina Prestasi dan Program 4 Semester (P4S) yang bertugas mengelola 

kelas unggulan. 

Tim Pengampu Hafalan bertugas mengampu hafalan siswa-siswi kelas X 

sampai XII. Evaluasi hafalan dilakukan oleh guru mata pelajaran PAI dengan 

panduan buku mentoring. 

Tim Pembimbing Olimpiade yang bertugas membimbing siswa-siswi yang 

akan mengikuti lomba di kompetisi resmi baik OSK maupun KSM.  

Tim Adiwiyata yang bertanggung jawab terhadap kegiatan hijau 

madrasah. Dengan adanya tim adiwiyata kegiatan-kegiatan dalam rangka 

menciptakan madrasah yang hijau dan bersih akan lebih mudah dan efektif. 

Tim Tata Tertib yang bertugas menertibkan kegiatan siswa-siswi sehari-

hari mulai pagi hari, sholat berjamaah, dan penampilan siswa. Penampilan 

meliputi model baju, jilbab, dan model rambut yang sesuai dengan aturan 

madrasah. Tim tata tertib berada di tangan kesiswaan dan BK. 

Beberapa tim di atas dibentuk oleh kepala madrasah dengan tujuan untuk 

mempermudah kegiatan monitoring dan mengoptimalisasi kegiatan agar 

berjalan secara maksimal.  

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala 

madrasah beserta tim-tim khusus didapatkan hasil yang meliputi kendala pada 

setiap aspek visi beserta solusi dalam penyelesaiannya. Beberapa kendala 

beserta solusinya tersebut telah dijelaskan oleh kepala madrasah antara lain: 

Pertama, kendala dari visi Religius yaitu MAN 2 Ponorogo belum 

memiliki masjid sehingga pembinaan sholat berjamaah belum dilaksanakan di 

masjid milik sendiri. Solusi dari kendala ini salah satunya yaitu dengan 

memulai pembangunan Masjid Tarbiyatul Muttaqin yang berada di halaman 
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belakang MAN 2 Ponorogo. Pembangunan masjid dianggap sangat penting 

dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo karena mengingat jumlah warga madrasah 

yang sangat besar tidak sebanding dengan luasnya masjid yang biasanya 

digunakan untuk sholat berjamaah. Selain itu, dengan adanya masjid akan 

mampu membangun nilai-nilai religius dalam diri siswa. Sebagaimana 

pendapat yang mengemukakan bahwa masjid yang berada di sekolah dapat 

dijadikan sebagai media dalam membentuk karakter peserta didik.
119

 Telah 

dicontohkan juga dalam Islam bahwa Nabi Muhammad saw yang berperan 

sebagai pendidik menggunakan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan 

agama Islam dan memperbaiki akhlak para sahabat.
120

 

Kedua, kendala dari visi Unggul salah satunya yaitu belum ada ruangan 

untuk bimbingan olimpiade. Solusi kondisi ini adalah bimbingan olimpiade 

dilakukan di tempat-tempat yang dapat dilakukan seperti laboratorium, 

perpustakaan, gazebo, maupun aula. Selain itu, bimbingan olimpiade bisa 

dilakukan melalui penjadwalan terstruktur agar terlaksana secara efektif. 

Kegiatan bimbingan sangat penting diberikan untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dan mengembangkan potensinya demi terciptanya generasi 

unggul. Relevan dengan pendapat yang mengemukakan bahwa bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan secara terus menerus dari seorang 

pembimbing kepada individu dalam rangka mengembangkan potensi secara 

optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan 

agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi 

dirinya sendiri maupun lingkungan.
121

 

Ketiga, kendala dari visi Berbudaya yaitu kuatnya penggunaan gadget 

dalam keseharian siswa MAN 2 Ponorogo. Solusi kendala ini adalah 

pembatasan terhadap penggunaan gadget saat di madrasah. Hal ini dilakukan 
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karena melihat buruknya dampak gadget terhadap perilaku siswa. 

sebagaimana yang dimuat dalam Kompasiana sebagai berikut: 

Bukan hanya dampak positif saja yang bisa ditimbulkan oleh gadget. 

Gadget bisa juga menimbulkan dampak negatif, tak sedikit pelajar yang 

menyalahgunakan kecanggihan gadget, yang seharusnya dimanfaatkan 

semaksimal mungkin untuk mempermudah mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saat ini anak-anak 

menjadi kecanduan dalam bermaqin gadget, awalnya mereka 

menggunakan gadget hanya untuk bermain game akan tetapi lama 

kelamaan mereka menemukan kesenangan dengan gadget sehingga hal 

ini nakan menjadi sebuah kebiasaan.
122

 

 

Oleh karena itu, pembatasan penggunaan gadget sangat penting untuk 

dilakukan demi keselamatan generasi bangsa. 

Keempat, kendala dari visi Integritas adalah belum semua kelas memiliki 

CCTV. Solusi yang diambil dari kendala ini adalah dengan mengadakan 

kesepakatan kejujuran sebelum ujian, memperketat pengawasan, penyediaan 

ruang isolasi ujian, penyitaan barang yang tidak diperkenankan, dan 

pemanggilan orang tua bagi siswa yang bermasalah. Penanaman nilai 

kejujuran sangat penting untuk dilakukan karena kejujuran adalah salah satu 

dari prinsip pendidikan.
123

 Dengan menjunjung tinggi kejujuran, sebuah 

lembaga akan mampu mencetak generasi yang unggul dan berkualitas 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab sebelumnya telah dibahas analisis terkait perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi serta monitoring strategi diferensiasi dalam pengembangan madrasah 

inspiratif yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Selanjutnya pada bab 

ini peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan serta 

memberikan saran atas pelaksanaan strategi diferensiasi yang telah dilakukan di  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo berdasarkan pada temuan dan teori yang 

digunakan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, paparan data, serta temuan yang ada di 

lapangan, maka hasil penelitian tentang strategi diferensiasi ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan strategi diferensiasi yang ada di MAN 2 Ponorogo 

dimulai dengan tahap berpikir ide kreatif atau buah pikiran yang datang 

dari bapak kepala madrasah, yang dilatar belakangi oleh teori 

pembelajaran yang mengatakan bahwa setiap anak itu mempunyai 

sejumlah pengetahuan yang perlu dikembangkan. Dari berpikir kreatif itu 

kemudian ditemukanlah visi dan misi madrasah serta tujuannya. Visi dan 

misi itu kemudian diturunkan menjadi  Rencana Kerja Madrasah (RKM), 

Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM), dan Rencana Kerja 

Anggaran Tahunan Madrasah (RKATM). 

2. Tahap pelaksanaan strategi diferensiasi di MAN 2 Ponorogo yaitu 

implementasi visi RUBI yang meliputi implementasi kegiatan di 

madrasah berdasarkan visi Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas 

(RUBI). Tahap ini langsung dikontrol dan dipantau oleh kepala madrasah 

sebagai pencetus ide kreatif. 

3. Tahap terakhir dalam strategi diferensiasi di MAN 2 Ponorogo yaitu tahap 

evaluasi yang meliputi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
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 beberapa tim yang telah dipilih oleh kepala madrasah. Melalui kegiatan 

evaluasi tersebut didapatkan hasil evaluasi yang meliputi kendala pada setiap 

aspek visi RUBI beserta solusi dalam penyelesaiannya. 

 

B. Saran  

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang ditujukan kepada: 

1. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

a. Kepala madrasah hendaknya terus meningkatkan daya inovasi dengan 

cara memotivasi dan mengembangkan potensi warga madrasah agar 

selalu berpikir kreatif untuk memunculkan ide-ide baru. 

b. Kepala madrasah hendaknya selalu menjaga konsistensi kualitas 

madrasah dalam menjalankan visi misi madrasah. 

c. Strategi diferensiasi yang berupa visi madrasah yang ada di MAN 2 

Ponorogo sudah terimplementasi dengan baik, meskipun pada 

dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan teori diferensiasi. Hal ini 

akan bertambah baik jika kepala madrasah dalam menciptakan 

diferensiasi dan mengembangkan madrasah sesuai dengan teori yang 

dijadikan sebagai pijakan dalam proses diferensiasi. 

d. Dalam menciptakan diferensiasi akan lebih baik apabila didasarkan 

pada riset, agar hasil yang diperoleh semakin tepat pada sasaran. 

2. Tim khusus penyusun visi dan warga sekolah 

a. Semakin meningkatkan daya kreativitas agar perkembangan kualitas 

MAN 2 Ponorogo semakin maksimal. 

b. Selalu membuka diri untuk menerima saran atau masukan dari warga 

madrasah terkait ide-ide kreatif dan selalu meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki agar ide-ide kreatif dapat direalisasikan menjadi sebuah 

keunggulan. 

3. Sekolah lain 

Madrasah atau sekolah yang belum dan kurang dalam 

melaksanakan pengembangan kualitas madrasah, maka dapat menjadikan 
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diferensiasi MAN 2 Ponorogo sebagai inspirasi untuk menjadikan 

sekolah/madrasah semakin baik dan unggul sebagaimana temuan hasil 

analisis peneliti.  
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