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MANAJEMEN PERENCANAAN STRATEGIK
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH LITERAT

DI MIN 1 KOTA MADIUN

ABSTRAK

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang
penumbuhan budi pekerti, merupakan dasar penguatan
pendidikan karakter melalui pembiasaan. Kegiatan ini ditindak
lanjuti menjadi sebuah Gerakan Literasi Nasional (GLN).
Selanjutnya Kementerian Agama membranding dengan nama
Gerakan Literasi Madrasah (Gelisma) dan menjadi salah satu
kegiatan inovasi di lingkungan madrasah. Terdapat madrasah
yang mengembangkan kegiatan inovasi di bidang literasi ini
menjadi madrasah literat yaitu MIN 1 Kota Madiun. Kegiatan
ini menjadi salah satu unggulan dan strategi madrasah dalam
membranding lembaganya untuk meningkatkan kualitas dan
memuaskan pelanggan pendidikannya. Penelitian ini
mengambil tempat di MIN 1 Kota Madiun dengan
pertimbangan madrasah tersebut memiliki potensi yang cukup
memadai di antaranya : sebagai madrasah yang difavoritkan
masyarakat Madiun, peserta didik yang jumlahnya sangat
banyak dan direkrut melalui seleksi, memiliki tenaga pendidik
berkualitas serta sarana prasarananya sangat mendukung.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui dan
menganalisis bagaimana perencanaan strategik dalam
menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk
mengembangkan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun; (2)
untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan strategik
dalam merumuskan visi dan misi untuk mengembangkan
madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun; (3) mengetahui dan
menganalisis bagaimana perencanaan strategik dalam
merumuskan tujuan dan sasaran untuk mengembangkan
madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun; (4) mengetahui dan
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menganalisis bagaimana perencanaan strategik program untuk
mengembangkan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam
penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penelitian
ini menggunakan konsep Miles dan Huberman. Teknik analisis
ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau
kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ada 4 manajemen perencanaan
strategik dalam mengembangkan madrasah literat di MIN 1
Kota Madiun, yaitu (1) Analisis lingkungan internal meliputi
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum
dan anggaran. Serta analisis lingkungan eskternal terdiri dari
lingkungan sosial madrasah dan pihak pemerintah yaitu
Kementerian Agama Kota Madiun. (2) Perencanaan strategik
dalam merumuskan visi dan misi madrasah yang meliputi
musyawarah bersama dengan stakeholders untuk melakukan
analisis intuitif berdasarkan pada analisis lingkungan internal
dan eskternal serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat
saat ini dan masa yang akan datang. (3) Perencanaan strategik
dalam merumuskan tujuan dan sasaran madrasah untuk
mengembangkan madrasah literat meliputi peningkatan
kualitas akademik dan non akademik, kegiatan pembelajaran,
ketaatan dalam beribadah, membaca Al-Quran dan perilaku
Islami dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan prestasi dan
pelayanan di bidang perpustakaan. (4). Perencanaan program
strategik pengembangan madrasah literat berdasarkan tiga
komponen pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran yang
sudah dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran
madrasah.

Kata kunci : Manajemen Perencanaan Strategik,
Madrasah Literat
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STRATEGIC PLANNING MANAGEMENT
IN THE DEVELOPMENT OF LITERATE MADRASAH

IN MIN 1 KOTA MADIUN

ABSTRACT

In Permendikbud No. 23 of 2015 concerning the growth
of manners, is the basis for strengthening character education
through habituation. This activity was followed up into a
National Literacy Movement (GLN). Furthermore, the Ministry
of Religion compared with the name Madrasah Literacy
Movement (Gelisma) and became one of the innovation
activities in the madrasa environment. There is a madrasa that
develops innovation activities in the field of literacy into a
madrasa literate that is MIN 1 Kota Madiun. This activity has
become one of the leading and madrasa strategies in comparing
its institutions to improve quality and satisfy its educational
customers. This research takes place in MIN 1 Madiun City
with the consideration that the madrasa has sufficient potential
including: as a madrasa which is favored by the Madiun
community, a large number of students and recruited through
selection, having qualified educators and infrastructure is very
supportive.

This study aims: (1) to know and analyze how strategic
planning in analyzing the internal and external environment to
develop literate madrasah in MIN 1 Madiun City; (2) to find
out and analyze strategic planning in formulating a vision and
mission to develop literacy madrasah in MIN 1 Madiun City;
(3) knowing and analyzing how strategic planning in
formulating goals and objectives for developing literacy
madrasah in MIN 1 Kota Madiun; (4) knowing and analyzing
how the strategic planning of the program to develop literate
madrasah in MIN 1 Madiun City.
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The results of this study are 4 strategic planning
management in developing literate madrasah in MIN 1 Madiun
City, namely (1) Internal environmental analysis covering
students, educators and education personnel, curriculum and
budget. And the external environmental analysis consists of the
social environment of the madrasah and the government, the
Ministry of Religion of Madiun City. (2) Strategic planning in
formulating the vision and mission of madrasah which includes
deliberations with stakeholders to carry out intuitive analysis
based on an analysis of the internal and external environment
and the needs of students and the community at present and in
the future. (3) Strategic planning in formulating madrasah
goals and objectives to develop literate madrassas including
improving academic and non-academic quality, learning
activities, observance in worship, reading the Qoran and
Islamic behavior in daily life, improving achievement and
services in the library field . (4). Planning for a strategic
program for literate madrasah development based on three
components of habituation, development and learning as
outlined in the vision, mission, goals and objectives of the
madrasah.

Keyword : Strategic Planning Management, Literate Madrasah
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana membentuk manusia 

yang berbudi pekerti, berpikir cerdas, dan memiliki 

jasmani yang sehat. Hal tersebut sebagai upaya 

membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

untuk mewujudkan negara yang makmur, sejahtera, dan 

memiliki kemampuan daya saing yang baik. Sebagaimana 

dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa hakikat 

pendidikan yaitu sebagai upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batiniyah dan 

karakter), pikiran (intelektualitas), dan jasmani manusia, 

dalam rangka menggapai  kesempurnaan hidup yang 

selaras dengan dunianya.1 

Sejalan dengan Ki Hajar Dewantara di atas, bangsa 

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 

                                                      
1Idris Apandi, “Menguatkan Pendidikan Karakter dan Budaya Literasi”, 

https://www.kompasiana.com. ( diakses 02 Desember 2019). 



2 

 

menyatakan bahwa "pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab."2 

Menindak lanjuti cita-cita nasional tersebut di atas, 

pemerintah terus melakukan peningkatan mutu pendidikan. 

Di antara upaya pemerintah yang sangat signifikan adalah 

perubahan kurikulum yang berisi penyempurnaan dari 

KTSP 2006 menjadi KTSP 2013 yang selanjutnya dikenal 

dengan istilah Kurikulum 2013 (K-13). Perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan 

kompetensi Abad 21 yang meliputi kemampuan berpikir 

kritis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

Selanjutnya dituangkan dalam implementasi Kurikulum 

2013 berupa Program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) dan Budaya Literasi.3 

                                                      
2 Ibid. 
3 Idris Apandi, “Menguatkan Pendidikan Karakter dan Budaya Literasi”. 
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Pendidikan karakter dalam grand design  revolusi 

mental bangsa Indonesia di era Abad 21, memerlukan 

sebuah proses penumbuhan karakter pada bangsa ini. 

Untuk itulah, Pemerintah mengeluarkan Permendikbud 

No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti 

(PBP) sebagai kegiatan penanaman karakter melalui 

pembiasaan.4 Pembiasaan yang dimaksud ini adalah 

mewajibkan seorang peserta didik untuk menggunakan 15 

menit awal sebelum pembelajaran dengan membaca buku 

non mata pelajaran (setiap hari).5 

Pembiasaan kegiatan membaca tersebut 

selanjutnya memunculkan sebuah Gerakan Literasi 

Nasional (GLN) yang oleh madrasah dibranding tersendiri 

dengan istilah “GELEM” (Gerakan Literasi Madrasah).6 

Kegiatan literasi di madrasah diimplementasikan 

berdasarkan 3 komponen, yaitu: kegiatan pembiasaan, 

pengembangan, dan pembelajaran.7 Pada tahap 

pembiasaan ini, bertujuan untuk menumbuhkan minat baca 

                                                      
4Dudung N. Koswara, “Menangkap Pesan Permendikbud No. 23 Tahun 

2015”, www.kompasiana.com ( 4 November 2015 ), diakses tanggal 02 

Desember 2019). 
5 Permendikbud No. 23 tahun 2015. 
6 Akhmad Sruji, et.al.., Panduan Khusus GERAMM, (Surabaya: Kanwil 

Kemenag Jawa Timur, 2019), 7. 
7 Akhmad Sruji, et.al., Panduan Khusus GERAMM, 15-20. 
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tulis dan kegiatan membaca dan menulis sederhana dalam 

diri warga madrasah. Untuk tahap pengembangan, literasi 

diarahkan pada pengembangan lingkungan fisik yang 

memberikan stimulus kepada peserta didik atau warga 

madrasah terkait dengan literasi.8 Sedangkan pada tahap 

pembelajaran, peserta didik didorong untuk menunjukkan 

keterlibatan pikiran dan emosinya dengan proses membaca 

melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. 9 

Salah satu madrasah yang saat ini melaksanakan 

kegiatan literasi tersebut di atas adalah MIN 1 Kota 

Madiun.  Madrasah ini mengembangkan program literasi 

dengan membentuk tim literasi. Tim ini bertugas untuk 

merencanakan dan menyusun program kerja yang 

berkaitan dengan kurikulum, sarana prasarana, dan 

anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana 

Strategis Madrasah dan Rencana Anggaran dan Kegiatan 

Madrasah (RAKM). Dan anggaran tersebut dialokasikan 

secara proporsional sesuai dengan kemampuan 

madrasah.10  

                                                      
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10Makalah Best Practice, Lomba Inovasi Pengelolaan Madrasah, (MIN 1 

Kota Madiun Nopember 2019), 55. 
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Pada observasi awal, peneliti menemukan 

beberapa majalah dan kumpulan cerpen yang merupakan 

produk literasi dari peserta didik dan tenaga pendidik di 

MIN 1 Kota Madiun. Majalah tersebut mulai dari edisi 

awal di tahun 2017 dengan tebal 12 halaman, kemudian 

meningkat sekarang menjadi 50 halaman. Ini berarti ada 

perkembangan dalam bidang membaca dan menulis.11 

Peneliti juga menjumpai para siswa yang sedang 

membaca e-book di perpustakaan. Dan jumlah koleksi 

judul buku digitalnya lumayan banyak. Hanya saja jumlah 

komputer yang tersedia baru 4 unit. Sehingga beberapa 

siswa harus mengantri secara bergiliran jika akan 

menggunakannya. Sebab itulah, madrasah beralasan 

beberapa kelas sesekali diijinkan membawa perangkat 

seperti HP, tablet atau pun laptop untuk kegiatan literasi 

berbasis e-learning system. 12 

Berdasar pada observasi kegiatan literasi di atas, 

peneliti memilih MIN 1 Kota Madiun sebagai tempat 

penelitian disebabkan peneliti melihat bahwa lembaga ini 

memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk 

melakukan kegiatan inovasi sebagai madrasah literat. 

                                                      
11 Aziz Mushoffa, Observasi, 09 Desember 2019. 
12 Ibid. 
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Potensi tersebut di antaranya: (1) penerimaan peserta didik 

melalui proses seleksi dan jumlah rombel yang 

dipersiapkan cukup besar yaitu delapan sampai sembilan 

rombel dalam setiap tahunnya, (2) tenaga pendidik dan 

kependidikan direkrut melalui seleksi dan rata-rata berusia 

produktif, (3) sarana prasarana yang memadai, (4) komite 

yang memiliki akses kemajuan dalam mendukung program 

inovasi, (5) lokasi yang strategis sebagai madrasah negeri 

yang berada di wilayah perkotaan, (6) mendapat 

penghargaan sebagai madrasah literat terbaik 1 tahun 2019 

tingkat Propinsi Jawa Timur. Beberapa hal yang 

ditemukan di MIN 1 Kota Madiun ini menyebabkan 

pertanyaan bagaimana madrasah tersebut merencanakan 

strategi untuk mengembangkan program nya sebagai 

madrasah literat. 

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih 

dalam data dan informasi mengenai manajemen 

perencanaan strategis MIN 1 Kota Madiun dalam rangka 

mengembangkan program literasi di madrasah ini. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas peneliti 

mengajukan penelitian dengan judul: “Manajemen 

Perencanaan Strategik Dalam Pengembangan 

Madrasah Literat Di MIN 1 Kota Madiun”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada fokus penelitian, maka rumusan 

masalah penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan strategik dalam menganalisis 

lingkungan internal dan eksternal untuk 

mengembangkan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun? 

2. Bagaimana perencanaan strategik dalam merumuskan 

visi dan misi untuk mengembangkan madrasah literat 

di MIN 1 Kota Madiun? 

3. Bagaimana perencanaan strategik dalam merumuskan 

tujuan dan sasaran untuk mengembangkan madrasah 

literat di MIN 1 Kota Madiun? 

4. Bagaimana perencanaan strategik program 

pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui perencanaan strategik dalam 

menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk 

mengembangkan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun. 
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2. Untuk mengetahui perencanaan strategik dalam 

merumuskan visi dan misi untuk mengembangkan 

madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun. 

3. Untuk mengetahui perencanaan strategik dalam 

merumuskan tujuan dan sasaran untuk 

mengembangkan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun 

4. Untuk mengetahui perencanaan strategik program 

pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian  ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih positif bagi keilmuan yang 

berkaitan dengan peran penting manajemen 

perencanaan strategik dan sebagai salah satu rujukan 

untuk menambah wawasan mengenai pengembangan 

madrasah literat dan memperdalam pengetahuan 

tentang literasi bagi peneliti dan bagi pembaca. Hasil 

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi  
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untuk  penelitian  selanjutnya mengenai pengembangan 

madrasah literat dan sebagai sumber informasi baru 

mengenai pengembangan program literasi madrasah 

pada jenjang madrasah ibtidaiyah.  

2. Manfaat Praktis   

a) Penelitian ini  dilakukan supaya bisa memberikan 

nilai positif bagi kepala madrasah di dalam 

penerapan  manajemen perencanaan strategik untuk 

mengembangkan program madrasah literat serta 

menjadi paparan mendalam bagi kesesuaian 

pelaksanaan kebijakan literasi dengan implementasi 

pengembangan madrasah literat di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Madiun. 

b) Sebagai masukan bagi madrasah  untuk lebih 

meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam 

mengelola dan mengembangkan madrasah literat 

serta menjadikan madrasah sebagai model untuk 

pengembangan madrasah literat di lembaga-

lembaga pendidikan formal di bawah nauangan 

Kementerian Agama. 

c) Sebagai informasi kepada stakeholder mengenai 

manajemen  strategik yang efektif agar tujuan yang 
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diharapkan oleh lembaga yang bersangkutan dapat 

tercapai secara maksimal.   

d) Bagi siswa dapat digunakan sebagai pengetahuan 

mengenai pentingnya literasi dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran melalui program madrasah 

literat. 

 

E. Kajian Terdahulu 

1. Pada tahun 2018 Agus Yulianto, menulis sebuah tesis 

yang berjudul: “Implementasi Literasi Membaca dan 

Literasi Menulis: Studi Kasus pada Kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) di SMP Negeri 1 Bantul”. 

Dalam penelitian tersebut, disajikan proposisi yaitu 

tahapan implementasi literasi membaca dan literasi 

menulis mulai dari tahap pembiasaan yaitu penyediaan 

waktu dan pemilihan bacaan, tahap pengembangan 

antara lain; kegiatan menulis dan pengayaan, dan tahap 

pembelajaran berupa pengintegrasian kegiatan literasi 

dalam proses pembelajaran. 

 Adapun perbedaannya dengan penelitian ini 

adalah melibatkan seluruh stakeholder madrasah untuk 

menumbuhkan suatu budaya literasi modern yang 

membawa dampak pada karakter madrasah. Penelitian 
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ini lebih fokus kepada bagaimana manajemen strategik 

yang dilakukan lembaga supaya menjadi madrasah 

literat yang berkelanjutan dan tidak hanya bermanfaat 

pada masa generasi sekarang tetapi juga untuk generasi 

mendatang. 

2. Penelitian Ahmad Baihaqi tahun 2019 berupa tesis 

yang berjudul: “Manajemen Strategik Dalam 

Pengembangan Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 6 

Ponorogo”. Penelitian ini mengambil fokus penelitian 

pada program sekolah adiwiyata yang disusun untuk 

menumbuhkan rasa kepedulian warga madrasah 

terhadap lingkungan serta pembangunan yang 

berkelanjutan melalui pengembangan kurikulum 2013 

berbasis lingkungan. Fokus kedua dari penelitian ini 

adalah implementasi manajemen strategik dalam 

membangun budaya peduli lingkungan dan program 

sekolah adiwiyata serta dampak positif bagi madrasah. 

 Perbedaannya dengan penelitian ini adalah 

masalah penelitian pada manajemen strategik 

pengembangan madrasah literat di tingkat madrasah 

ibtidaiyah. Penelitian ini untuk menguatkan gerakan 

literasi nasional/gerakan literasi madrasah sebagai isu 

pokok perubahan kurikulum dari KTSP 2006 menjadi 
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KTSP 2013, untuk menghadapi tantangan pendidikan 

di Abad 21 dan Revolusi Industri 4.0. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk 

menginventarisir fakta-fakta, kejadian-kejadian, atau 

gejala-gejala,  secara akurat dan sistematis mengenai 

sifat-sifat populasi atau wilayah tertentu.13 

Penelitian kualitatif yang disebut juga dengan 

penelitian interpretatif atau penelitian lapangan 

merupakan sebuah metodologi yang diadopsi dari 

bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi yang 

disesuaikan ke dalam wilayah pendidikan. selanjutnya 

metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

digunakan pada obyek alamiah, yakni peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara triangulasi, analisis datanya 

                                                      
13 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan :Teori 

Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 50. 
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bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi.14 

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

penalaran induktif dan terpercaya memiliki banyak 

perspektif yang akan dapat diungkapkan. Fokus 

penelitian kualitatif adalah pada fenomena sosial dan 

pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari 

partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada 

kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari latar 

belakang sosial dan pemahaman mengenai social 

knowledge adalah sebuah proses ilmiah yang sah 

(legitimate).15 Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif karena akan menggali segala informasi 

mengenai fakta-fakta atau kejadiam-kejadian, dan 

gejala-gejala yang diamati dan dideskripsikan dalam 

sebuah narasi mengenai implementasi pengembangan 

madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun yang 

mencakup tiga tahapan program gerakan literasi 

nasional, yaitu: 1) tahap pembiasaan, 2) tahap 

pembelajaran, 3) tahap pengembangan. 

                                                      
14 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012),  63. 
15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  (Bandung: CV Alfabeta, 

2012),  17. 
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b. Jenis Penelitian  

Ada 5 macam metodologi penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: etnografis, 

studi kasus, grounded theory, penelitian interaktif dan 

penelitian tindakan kelas.16 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah 

studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang 

memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi 

dari waktu ke waktu; peneliti seolah-olah bertindak 

selaku saksi hidup dari perubahan itu.17 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai Manajemen Perencanaan 

Strategik Dalam Pengembangan Madrasah  Literat ini 

bertempat di MIN 1 Kota Madiun dengan alamat Jl. 

Sitinggil No. 03 Demangan Kota Madiun. Peneliti 

memilih madrasah tersebut yaitu MIN 1 Kota Madiun 

disebabkan di antaranya madrasah ini sebagai madrasah 

pertama dari lembaga pendidikan di tingkat SD/MI di 

Lingkungan Kementerian Agama Kota Madiun yang 

                                                      
16 Sumadi Suryabrata, Metodolgi Penelitian,  (Jakarata: Raja Grafindo 

Persada, 1998),  22. 
17 M.Toha Anggoro, et. Al, Metode penelitian, ( Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2007),  37. 
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mengimplementasikan program literasi di Kota 

Madiun. 

Penelitian ini berusaha meneliti tentang 

manajemen perencanaan strategik pengembangan 

madrasah literat dan upaya madrasah untuk 

meningkatkan partisipasi aktif tenaga pendidik dan 

kependidikan serta para siswa. Penelitian ini dilakukan 

mulai dari awal Januari 2019 sampai peneliti 

memperoleh data akurat yang diperlukan.  

3. Sumber  Data 

Sumber data penelitian ini merupakan sumber 

informasi untuk memperoleh data. Informan dalam 

penelitian ini adalah yang menjadi key informan yaitu 

Kepala Madrasah, dan Tenaga Perpustakaan, selaku 

salah satu Tim Literasi MIN 1 Kota Madiun. Adapun 

yang menjadi informan pendukung antara lain adalah 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Sarana 

dan Prasarana, dan Komite.  

4. Penentuan Subyek Penelitian 

Teknik penentuan subyek penelitian, yaitu teknik 

pengambilan sampel. Teknik penentuan subyek 

penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

yaitu probability subject dan non probability subject. 
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Probability subject merupakan teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Sedangkan non probability subject 

merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.18 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non probability subject yaitu purposive 

subject dan snowball subject. Purposive subject adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive subject, 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka 

dengan kata lain, unit  subjek yang dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau 

permasalahan penelitian.19 

Snowball subject merupakan teknik penentuan 

subjek penelitian yang mula-mula jumlahnya kecil, 

                                                      
18 Sugiyono, Memahami  Penelitian Kualitatif, 116. 
19 Ibid, 117. 
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kemudian membesar. Peneliti memilih snowball subject  

karena dalam penentuan subjek, peneliti pertama-tama 

hanya menentukan beberapa orang saja tetapi karena 

data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti 

mencari orang lain yang berkaitan untuk melengkapi 

data tersebut.20 

5. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini terdiri atas tiga 

komponen program literasi, yakni: 1) pembiasaan, 2) 

pembelajaran, dan 3) pengembangan. Ketiga komponen 

literasi tersebut selanjutnya akan dikaji melalui empat 

tahapan dalam manajemen perencanaan strategik 

pendidikan, yaitu: manajemen perencanaan visi dan 

misi, tujuan, dan sasaran, analisis lingkungan internal 

dan eksternal, serta rencana program strategik.  

6. Prosedur  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan prosedur metode, antara lain:  

a) Observasi Mendalam 

Observasi adalah suatu proses melihat,,  

mengamati, dan merekam perilaku secara sistematiss 

untuk sebuah maksud tertentu. Observasi merupakan 

                                                      
20 Ibid. 
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proses mencari dataa yang bisa dipakai untuk menarik 

suatu diagnosis atau kesimpulan. Kegiatannya meliputi 

pencatatan sistematis suatu perilaku, kejadian, objek-

objek tertentu dan suatu hal lain yang dibutuhkan untuk 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Tahap awal sebuah observasi dilakukan secara 

umum,, dengan mengumpulkan informasi dan data 

sebanyak-banyaknya. Selanjutnya peneliti memasuki 

tahap observasi yang tterfokus, yakni mulai menyaring 

data dan informasi yang diperlukan sehingga peneliti 

dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan 

yang terus menerus terjadi. Jika hal itu  sudah 

diketemukan,, maka peneliti akan menemukan point-

point yang akan diteliti.21 

Berdasar pada pengertian dan pernyataan 

ttersebut, observasi merupakan proses melihat, 

mengamati dan merekam rangkaian kegiatan,, perilaku, 

objek, atau suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu,, 

agar dapat mengungkapkan dan menarik sebuah 

kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan. 

Selanjutnya pengamatan dalam observasi ini meliputi: 

                                                      
21 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Focus Group, (Jakarta : 

Rajawali Press, 2013),  131-132. 
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(a) letak geografis dan lingkungan sosial madrasah, (b) 

kondisi pembelajaran di MIN 1 Kota Madiun, (c) 

kondisi sarana dan prasarana yang mendukung program 

literasi, (d) aktifitas program literasi di MIN 1 Kota 

Madiun, dan (e) kurikulum yang mengintegrasikan 

kegiatan literasi di MIN 1 Kota Madiun (f) kondisi 

administrasi dan keuangan yang mendukung kegiatan 

pengembangan literasi di MIN 1 Kota Madiun. 

b) Wawancara 

Kegiatan wawancara merupakan kegiatan untuk 

memahami sesuatu. Sebab pemahaman adalah tujuan 

utama dari proses kegiatan wawancara. Kemampuan 

merangkai kata agar kalimat yang disampaikan dapat 

memotivasi orang lain memberikan jjawaban, bukan 

justru merasa terancam dan akhirnya menutupi diri dari 

memberi jawaban yang diinginkan adalah sebuah 

bentuk pemahaman.22 Wawancara di sini memiliki tiga 

bentuk atau model, antara lain: (1) wawancara 

terstruktur, dalam hal ini fungsi peneliti hanya 

mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya 

bertugas menjawab pertanyaan saja, (2) wawancara 

semi terstruktur, di mana peneliti diberi kebebasan 

                                                      
22 Ibid. 36-37 
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sebebas-bebasnya untuk bertanya dan mempunyai 

kebebasan untuk mengatur alur dan setting wawancara, 

(3) wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti 

mempunyai kebebasan dalam banyak hal termasuk 

dalam mengelola pedoman wawancara.23 

Proses wawancara terhadap informan melibatkan 

di antaranya: 

a. Pustakawan, adalah bagian dari  Tim Literasi di 

MIN 1 Kota Madiun, merupakan sumber informasi 

pengelolaan perpustakaan yang menjadi basis 

pengembangan tiga komponen program literasi, 

yaitu: 1) pembiasaan, 2) pengembangan, dan 3) 

pembelajaran. 

b. Kepala madrasah, merupakan sumber informasi 

mengenai perencanaan program literasi, pengelolaan 

kegiatan madrasah terintegrasi literasi dan 

pembinaan terhadap pendidik dan peserta didik di 

MIN 1 Kota Madiun.  

c. Korbid kurikulum, untuk mengungkap implementasi 

kurikulum  terintegrasi program literasi.  

                                                      
23 Ibid, 31. 
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d. Korbid sarana prasarana, merupakan informan 

mengenai fasilitas sarana dan prasarana pendukung 

program madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun.  

c) Studi Dokumentasi 

Kegiatan ini sebagai metode untuk 

mengumpulkan ddata yang sudah tersedia yang berupa 

catatan dokumen..Adapun fungsinya adalah sebagai 

pendukung atau pelengkap data primer yang didapat 

melalui observasi dan wawancaraa mendalam. Data 

dari dokumen tersebut akan menjadi data ssekunder 

atau data pendukung setelah observasi dan wawancara. 

Selanjutnya dokumen yang akan dipelajari, 

meliputi: 

a. Dokumen Kegiatan Program Literasi, 

b. Dokumen Penghargaan Program Literasi, 

c. RKAM / Renstra / Best Practice Madrasah literat 

d. Dokumen Portofolio madrasah literat 

e. Dokumen laporan program literasi MIN 1 Kota 

Madiun, 

f. Laporan data sarana prasarana pendukung program 

literasi. 

g. Dokumentasi digital pelaksanaan program madrasah 

literat 
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7. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian kualitatif merupakan orang 

yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu peneliti.. 

Dan hasil penelitian kualitatif sangat tergantung pada 

orang yang menelitinya.24 

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. 

Untuk  itu iinstrumen yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian adalah: pedoman observasi, 

pedoman wawancara, alat tulis, kamera, dan beberapa 

data-data atau dokumen-dokumen yang ada di MIN 1 

Kota Madiun.   

8. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Bagian ini memuat upaya-upaya peneliti untuk 

memperoleh keabsahan temuannya. Keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(relibilitas), derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data).  Pada  bagian ini peneliti 

mempertegas tehnik yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

                                                      
24 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), 95. 
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ditemukan. Yaitu teknik pengecekan keabsahan data 

dalam proses penelitian kualitatif:  

a) Pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.  

b) Tehnik triangulasi, merupakan teknik pengumpulan 

data yang menggabungkan dari beberapa teknik 

pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. 

Jika peneliti melakukan pengumpulan data, maka 

sekaligus akan menguji kredibilitas data,, yaitu 

mengecek dengan teliti kredibilitas data dengan 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data. 

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi 

sumberr maksudnya adalah mengecek ulang dan 

membandingkan derajat kepercayaan sebuah 

informasi yang didapat melalui subjek yang diteliti. 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan terdiri dari 
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empat macam yaitu: triangulasi sumber, metode, 

penyidik dan teori.25 

9. Teknik Analisis Data 

Proses mengalisis data merupakan penyusunan 

dataa yang berupa hasil wawancara, observasi,, dan 

dokumentasi sertaa bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah 

pola atau model yang nantinya akan dilaporkan secara 

sistematik. Teknik analisis data yang digunakan 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman yang mengemukakan,, bahwa 

motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus meneruss pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh.26 Aktifitas dalam analisis dan 

meliputi: 

a. Reduksi Data 

Kegiatan reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting,, mencari tema dan polanya serta 

                                                      
25 Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, ( Sidoarjo: 

Khazanah Ilmu, 2015 ) 106. 
26 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1997), 114. 
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membuang  yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.27 

Dalam konteks ini,, data yang peneliti peroleh 

berupa profil madrasah, mengenai proses 

pengembangan budaya literasi, penulis reduksi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ringkas 

berdasarkan place, actors, dan activity. Data tersebut 

dimasukkan ke dalam sistem pengkodean (coding). 

Semua data yang diperoleh ditulis dalam catatan 

lapangan (transkrip) dibuat ringkasan kontak 

berdasarkan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menemukan domain dan kategori yang berhubungan 

dengan pengembangan budaya literasi.   

b. Display Data 

Pemaparan data (data display) adalah penyajian 

data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan yang paling sering digunakan 

                                                      
27 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), 

338. 
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untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data, maka akan mempermudah memahami 

apa yang terjadi berdasarkan yang dipahami tersebut 

dan merencanakan kerja selanjutnya.28 

Pemaparan data ini merupakan proses 

perencanaan pengembangan budaya literasi, dampak 

positif terhadap sikap dan perilaku serta peningkatan 

kualitas pembelajaran. Kemudian peneliti mencari hal 

spesifik pada setiap unsur internalnya masing-masing 

dengan mengkontraskan masing-masing elemen. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ketiga pada analisis data adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Analisis data yang mengenai 

proses pelaksanaan pengembangan program 

berkelanjutan, faktor-faktor serta manfaatnya dilakukan 

selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan 

data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga 

dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi 

yang sesuai dengan fokus pembahasan. 

 

 

                                                      
28 Ibid, 341. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Struktur atau tata urutan dari penulisan tesis ini, 

dijelaskan dalam sistematika  pembahasan yang secara 

rinci disusun sebagaiberikut: 

BAB I  Pendahuluan yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan-rumusan  masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  kajian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  Kajian teori, berisi teori yang relevan 

dengan penelitian, yaitu teori pengertian manajemen 

strategik, peran manajemen startegik,  proses 

penyusunan manajemen strategik, rencana strategik, 

definisi madrasah literat, kegiatan madrasah literat. 

BAB  III Hasil riset penulis yang meliputi: data 

umum MIN 1 Kota Madiun yang berisi antara lain: 

profil madrasah literat, visi, misi dan tujuan pendidikan, 

identitas madrasah. Adapun data khusus berisi: 

manajemen perencanaan strategik pengembangan 

madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun  

BAB  IV Berisi paparan data analisis konsep 

manajemen  perencanaan strategik dan analisis 

pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun. 



28 

 

BAB  V Berisi kesimpulan, implikasi dan saran. 

Bab ini berfungsi untuk membantu pembaca dalam 

mengambil makna dan faedah dari tesis ini. 
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BAB  II 

PERENCANAAN STRATEGIK DAN MADRASAH 

LITERAT 

 

 

A. Manajemen Perencanaan Strategik 

1. Pengertian 

Strategi merupakan instrumen yang sangat urgen di 

dalam sebuah manajemen organisasi termasuk di dalamnya 

manajemen sekolah/madrasah. Strategi diawali dari sebuah 

perencanaan yang selanjutnya disebut dengan istilah 

perencanaan strategik (strategic planning). Bagi sebuah 

organisasi termasuk sekolah/madrasah, perencanaan 

strategik bisa dikatakan sebagai "lagu wajib". Dalam 

perencanaan strategik, sebuah madrasah akan melakukan 

proses penentuan opsi-opsi dan yang lebih penting adalah 

penentuan strategi serta keputusan mengenai pengalokasian 

sumber daya guna menjalankan strategi tersebut.1  

Istilah mengenai perencanan strategik maupun 

manajemen strategik, sangat penting terlebih dahulu 

dipahami mengenai arti strategik itu sendiri. Menurut 

                                                 
1Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, 

(Yogyakarta, Pustaka Ifada, 2013), 30. 
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David, "Strategi" adalah alat untuk mencapai tujuan jangka 

panjang dan tindakan potensial yang memerlukan 

keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya 

organisasi dalam skala besar yang mempengaruhi 

kemakmuran organisasi serta berorientasi jangka panjang.2 

Sedangkan Pearce dan Robinson juga mendefinisikan 

"strategi" sebagai rencana berskala besar, berorientasi masa 

depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan dalam 

mencapai tujuan organisasi.3 

Senada dengan dua pengertian di atas, Glueck dan 

Jauch mengartikan strategi sebagai rencana yang disatukan, 

terintegrasi dan luas yang menghubungkan keunggulan 

strategis organisasi dengan tantangan lingkungan dan 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 

organisasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi.4 

Dari ungkapan pengertian di atas, strategi pada 

dasarnya adalah sebuah perencanaan yang bersifat besar, 

                                                 
2 Fed R. David, Manajemen Strategis, Edisi Sepuluh, (Jakarta:Salemba 

Empat, 2006), 16-17. 
3John A.Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategi 

Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, (Jakarta:Salemba Empat, 

2008), 6. 
4 William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, Manajemen Strategis dan 

Kebijakan Perusahaan, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 1994), 9. 
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luas, terintegrasi, dan berorientasi masa depan sehingga 

berpengaruh terhadap kemajuan organisasi dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal 

untuk mencapai tujuan. Disimpulkan di sini, ketika 

"strategi" dirangkaikan dengan kata "manajemen" menjadi 

"manajemen strategi", maka istilah manajemen strategi 

adalah manajemen sebuah perencanaan berskala besar 

untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. 

Di sinilah mengapa para ahli dan penulis manajemen 

strategis terkadang tidak membedakan antara perencanaan 

strategik dan manajemen strategik. 

Kemudian perencanaan strategik (strategic 

planning), memiliki beberapa pengertian, di antaranya: 

pertama, definisi menurut Robinson bahwa perencanaan 

strategik terdiri dari kata “perencanaan” dan “strategi”. 

Perencanaan artinya sebuah proses yang sedang 

berlangsung untuk menyiapkan kerangka kerja berupa 

penentuan atau keputusan mengenai bagian-bagian  dari  

pelaksanaan.  Adapun strategi  merupakan suatu pola 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya organisasi 

dan usaha-usaha yang harus ditempuh untuk mencapai  

tujuan. Jadi yang dimaksud dengan strategic planning 

adalah proses memformulasikan sebuah strategi bagi suatu 
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organisasi yang meliputi perumusan sumber daya dan cara 

pengelolaannya.5 

Kedua, Stoner mendefinisikan perencanaan 

strategik sebagai sebuah proses untuk menentukan pilihan 

sasaran organisasi, menentukan kebijakan dan program-

program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

dalam rangka mencapai sasaran, dan menetapkan metode 

untuk menjamin bahwa kebijakan dan program strategis 

tersebut dilaksanakan.6 

Ketiga, menurut Sedarmayanti, manajemen 

strategik adalah proses untuk selalu menempatkan posisi 

organisasi  berada pada titik yang strategis sehingga di 

dalam perkembangannya organisasi akan terus memperoleh 

prospek yang strategis. Aspek pentingnya adalah 

perumusan strategi yaitu mencerminkan adanya tujuan dan 

sasaran oragnisasi untuk menjabarkan misinya. Adapun 

langkah-langkah dalam perumusan strategi yaitu:  (1) 

perumusan visi dan misi, (2) pencermatan dan analisis 

                                                 
5 Ibid, 45. 
6 AB. Susanto, Managemen Strategik Komprehensif, 

(Jakarta:Erlangga,2014), 11. 



33 
 

 

lingkungan internal dan eksternal, (3) analisis pilihan 

strategi, (4) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi.7 

Adapun sasaran utama manajemen strategik adalah 

(1). tumbuhnya perubahan di berbagai bidang secara terus-

menerus, (2). menekankan pada pencapaian hasil dan 

dampaknya, (3) meningkatnya kemampuan mengukur 

kinerja.8 

Senada dengan Sedarmayanti, Steiner dan Miner 

mengungkapkan manajemen strategik meliputi: (1) 

Berkaitan dengan masa depan dan memperhatikan 

rangkaian tindakan alternatif yang terbuka di masa datang, 

dalam hal ini dapat disebut dengan visi dan misi. (2). 

Strategi dijalankan untuk mencapai tujuan, artinya 

menetapkan tujuan dan sasaran diawal. (3) Bertindak 

berdasarkann kontemplasi mengenai masa depan, 

maknanya melakukan analisis lingkungan baik internal 

maupun ekstsernal.9 

Dari pengertian strategik, perencanaan strategik dan 

manajemen strategik di atas, menunjukkan terdapat banyak 

                                                 
7 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta 

meningkatkan kinerja untuk meraih keberhasilan, (Bandung : PT. Refika 

Aditama, 2011), 283-284. 
8 Ibid. 
9 George A. Steiner, et.al., Management Policy And Strategy, Terj. Ticoalu 

dan \Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 1982), 88-89.  
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versi dalam mendefinisikannya. Namun tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara perencanaan strategik dan 

manajemen strategik, meskipun ada yang membedakannya. 

Dalam hal ini peneliti cenderung tetap menggunakan istilah 

perencanaan strategik sebagai metode untuk mengelola 

organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang 

begitu cepat dan kompleks dengan memformulasikan dan 

menjalankan keputusan strategik untuk mencapai masa 

depan organisasi. David menjelaskan  bahwa istilah 

perencanaan strategik lebih umum dipakai dalam dunia 

bisnis. Sementara manajemen strategik lebih sering 

digunakan dalam bidang akademik, meskipun akhir-akhir 

ini istilah perencanaan juga mulai dipakai dalam lembaga-

lembaga pendidikan.10 Untuk itulah di sini peneliti merasa 

lebih tepat menggunakan istilah manajemen perencanaan 

strategik dalam penelitian ini sebagai istilah yang mampu 

mengakomodir beberapa pemahaman yang berbeda tentang 

manajemen dan perencanaan strategik. 

 

2. Proses Manajemen Perencanaan Strategik 

Proses manajemen perencanaan  strategik   pendidikan 

                                                 
10 Fed R. David, Manajemen Strategis, 6. 
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dapat dilakukan melalui empatt tahap, yaitu (1) diagnosis, 

(2) perencanaan, (3) pengembangan, dan (4) penyusunan 

dokumen rencana sebagai berikut : 

Pertama, tahap diagnosis, diawali dengan 

pengumpulan berbagai informasi mengenai perencanaan 

yang berfungsi sebagai topik pembahasan. Pencermatan 

lingkungan internal berguna untuk memahami kekuatan-

kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weakness) 

dalam pengelolaan pendidikan.  Sementara pencermatan 

lingkungan eksternal berguna untuk menangkap ppeluang-

peluang (opportunities) dan tantangan-tantangan (threats) 

dalam penyelenggaraan pendidikan.11 

Kedua, tahap perencanaan, diawali dengan 

perumusan visi dan misi. Visi (vision) adalah gambaran 

tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan 

dalam kurun waktu tertentu. Sementara misi (mission) 

merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai 

organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa 

                                                 
11 M.E. Porter, Competitive Adventage, Creating and Sustaining Superior 

Performance,  (New York: The Free Press, 1985) 
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mendatang. Misi menjelaskan mengapa organisasi perlu 

eksis dan bermakna yang akan datang.12 

Ketiga, tahap pengembangan, diformulasikan 

menurut misi yang ditetapkan dan dalam rangka 

menghadapiiisu-isu strategis/utama.Strategi pengembangan  

yang hierarkhis disusun berdasarkan isu-isu 

strategis/utama. Kelompok strategi pengembangan terdiri 

atas tiga tingkatan yaitu: strategi utama, sub strategi,,dan 

rincian strategi.13 

Keempat, tahap penyusunan dokumen rencana 

strategis, dirumuskan secara singkat, tidak terlalu tebal 

supaya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim 

manajemen secara lluwes.. Perumusannya dapat dilakukan 

sejak saat pengkajian telahh menghasilkan temuan. Untuk 

penyelesaian akhir perlu menunggu hingga semua 

keputusan atau rumusan telah ditetapkan atau disepakati 

oleh semua pihak yang terkait.  Rumusan visi yang 

disepakati bersama akan dijadikan sebagai panduan dalam 

merumuskan  misi dan tujuan organisasi pendidikan. 

Hasill kajian tentang kekuatan dan kelemahan organisasi 

                                                 
12 Rowe, Strategic  Management:  A Methodological  Approach,  (New 

York: Addison-Wesley Publising Company, 1990), 11. 
13 Ibid, 15. 
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pendidikan serta peluang dan tantangan eksternalnya di 

suatu sisi serta rumusan visi, misi,, dan tujuan organisasi 

pendidikan dapat menghasilkan isu-isu utama dalam 

pembangunan pendidikan dalam konteks masing- masing. 

Di antaraa isu-isu utama yang dikaji, pemilihan terhadap 

strategi pengembangan kegiatan dann pembangunan 

pendidikan. Alternatif rencana yang terbaik adalah 

alternatif perencanaan yang paling memungkinkan untuk 

dilaksanakan, yang paling banyak kontribusinya  bagi 

pergerakan perkembangan dalam aspek-aspekkterkait dan 

yang memungkinkan adanya perubahan manakala dalam 

proses implementasinya memerlukan adanya penyesuaian 

keadaan.14 Menurut Sedarmayanti, langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam melaksanakan manajemen 

perencanaan strategik adalah menggunakan empat langkah 

formulasi strategi yaitu:15 

1) Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai dengan tepat sehingga dapat dijadikan acuan 

operasional organisasi. 

2) Mengenali lingkungan organisasi. 

                                                 
14 Ibid., 18 
15 Sedarmayanti, Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan, 

(Bandung: Refika Aditama, 2011), 284. 
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3) Melakukan analisis bermanfaat untuk menentukan 

positioning madrasah untuk mempertahankan 

eksistensi lembaga. 

4) Menyusun rencana program strategik. 

Selanjutnya menurut Judson dalam bukunya yang 

berjudul: Manager’s Guide to Makingg Changes, terdapat 

lima langkah penting dalam menyusun rencana strategis, 

yakni (1) analyzing and planning the change; (2). 

communicating about the change; (3). gainning acceptance 

of the required mengimplementasikan changes in behavior; 

(4). making the initial transition from the statusquo to the 

new situation; (5). consolidating the new conditions and 

continuing to follow up.16 

Dengan kata lain, dalam rangka melakukan 

perubahan perlu dilakukan langkah-langkah: (1).analisis 

dan rencanakan perubahan yang akan dilaksanakan, 

(2).komunikasikan apa yang harus diubah,  (3) ciptakan 

suasana penerimaan atas perubahan yang diperlukan, 

(4).memulai transisi dari status quo menuju kondisi yang 

terbarukan, dan (5).konsolidasikan suasana baru dan 

keberlanjutannya. Beberapa pra syarat bagi penerapan 

                                                 
16 Saiful Sagala. Manajemen Strategik dalam Peningkatan 

MutuPendidikan, (Bandung: Alfabeta,  2016), 134. 
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konsep manajemen strategik antara lain ; preparing and 

communicating strategic plan; the strategic budget; 

understanding the internal environment (assumption and 

beliefs, values, corporate culture, strategic vision, grand 

strategy, goals, objectives, and critical success factors); 

assessing the external environment (stakeholder analysis, 

environmental scanning, vulnerability analysis, qualitative 

environmental forecasting); assessment of product/market 

dynamics (assessment of product/market strategy, 

technology assessment, product/market mapping, 

competitive portofolio analysis; Understanding the 

competitive portofolio analysis.17 

Berdasarkan paparan teori di atas dapat 

disimpulkan bahwa perumusan visi dan misii dilakukan 

dengan terlebih dahulu mencermati lingkungan, yaitu 

analisis intuitif terhadap kebutuhan mendasar. lingkungan 

terhadap pendidikan yang mampu dipenuhi oleh 

madrasah. Memenuhi visi dan misi secara rinci. 

dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran baik dalam 

lingkup madrasah maupun pada lingkup pembelajaran. 

Setelah jelas rumusan tujuan dan sasaran, disusunlah 

                                                 
17 Ibid. 
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strategi pencapaian melalui, sejumlah program aktivitas 

strategik. Dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan 

pengendalian strategi, apakah masih konsisten untuk 

mencapai tujuan dan sasaran atau ada pergeseran. Pada 

pokoknya, strategi yang diterapkan madrasah harus tetap 

konsisten pada visi dan misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Untuk analisis lingkungan terdiri dari dua unsur, 

yaitu analisis eksternal dan. analisis internal. Analisis 

lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi 

aspek-aspek sosial, budaya, politis, teknologi, dan 

kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada 

organisasi. Kecenderungan ini, merupakan sejumlah faktor 

yang sukar diramalkan (unpredictable) atau memiliki 

derajat ketidakpastian. (degree of uncertainly) tinggi. Hasil 

dari analisis lingkungan  eksternal adalah sejumlah 

peluang yang harus dimanfaatkan oleh organisasi 

(opportunities) dan ancaman yang harus dicegah (threats). 

Analisis lingkungan internal, dari penentu persepsi yang 

realistis atas segala kekuatan (strengths), dan kelemahan 

(weaknesses), yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi 

harus mengambil manfaat dari kekuatannya dan berusaha 

untuk mengatasi kelemahannya. Analisis organisasi dapat 
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membantu organisasi madrasah dalam pengalokasian 

sumber daya yang lebih efektif. Analisis lingkungan 

eksternal dan internal ini lazim disebut: analisis SWOT. 

Analisis SWOT dapat dilakukan dengan membuat matrik 

SWOT.. Matrik ini terdiri dari sel-sel daftar kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO 

menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. 

Strategi WO memperbaiki kelemahan, dan mengambil 

manfaat dari peluang.  Strategi ST menggunakan kekuatan, 

dan menghindari ancaman. Strategi WT mengatasi 

kelemahan, dan menghindari ancaman. Perhatikan tabel 

berikut18 : 

 
KEKUATAN 

(S) 

KELEMAHAN 

(W) 

PELUANG 

(O) 
SO WO 

ANCAMAN 

(T) 
ST WT 

Gambar 2.1 : 

Matrik Analisis SWOT 

 

                                                 
18

Ibid., 135 
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Matrik tersebut adalah, (1). Kekuatan adalah 

kemampuan internal sebuah organisasi yang memajukan 

tujuan organisasi dalam sebuah industri yang bersaing; (2).  

kelemahan adalah kebalikannya; mereka membatasi 

penyelesaian tujuan-tujuan organisasi; (3). peluang adalah 

keadaan, kejadian atau situasi eksternal yang menawarkan 

perubahan organisasi uantuk mencapai atau melampaui 

tujuannya; dan (4). tantangan atau hambatan adalah lawan 

dari peluang, hambatan adalah kekuatan, faktor-faktor  

atau situasi eksternal yang mungkin secara potensial 

menciptakan masalah,, kerusakan organisasi, atau 

membahayakan kemampuan untuk mencapai tujuannya.19   

Dalam memperhatikan lingkungan eksternal, 

diperlukan informasi yang relevan melalui cara-cara yang 

sitematis, melakukan evaluasi dan melakukan analisis 

hasil evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan menentukan kebijakan selanjutnya. Analisis 

SWOT memungkinkan madrasah untuk mengeksploitasi 

peluang-peluang masa depan, ketika melawan tantangan 

dan persoalan-persoalan, dan melakukan penemuan 

strategik pada kompetensi dan kekuatan khusus. 

                                                 
19 Ibid., 140. 
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Keseluruhan proses manajemen strategik, secara konsep 

yang disebabkan oleh analisa SWOT mungkin memberi 

kesan sebuah perubahan lain di dalam misi, tujuan, 

kebijakan, dan strategi madrasah. Terdapat keterkaitan 

antara rencana strategik (Renstra), rencana 5 tahunan, 

rencana operasional tahunan, serta sistem penyusunan 

perencanaan dan penganggaran program (SP4).20 

Konsep manajemen perencanaan strategik yang 

diformulasikan dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan 

sasaran harus dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengembangkan rencana lima tahunan (Renstra). Dalam 

rencana lima tahunan antara lain: mencakup program 

kerja/kegiatan, sasaran, dan pentahapannya. Dari rencana 

operasional 5 tahunan, kemudian dipilah-pilah menjadi 

rencana operasional tahunan yang berisi proyek atau 

kegiatan, sasaran dan data atau keterangan pendukungnya. 

Untuk mendapatkan alokasi anggaran bagi kegiatan 

tahunan tersebut. 

Manajemen perencanaan strategik saat ini, telah 

berkembang dari suatu manajemen strategik yang 

tradisional ke arah suatu sistem perencanaan bersifat 

                                                 
20

John A.Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategi 

Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, 13. 
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kontemporer. Sistem manajemen strategi kontemporer 

memiliki  karakteristik  yang berbeda dengan  sistem 

manajemen tradisional. Sistem manajemen tradisional 

hanya berfokus pada sasaran-sasaran yang bersifat 

efisiensi, sedangkan sistem perencanaan kontemporer 

mencakup 4 (empat) perspektif yaitu mencakup perspektif 

efisiensi, proses internal, kepuasan stakeholder, dan 

pertumbuhan layanan jasa. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori dari 

Sedarmayanti sebagai landasan teori untuk menganalisis 

data manajemen perencanaan strategik yang dilaksanakan 

MIN 1 Kota Madiun dalam upayanya mengembangkan diri 

sebagai madrasah literat yang inovatif. 

3. Peran Manajemen Strategik 

Manajemen strategik ketika diimplementasikan 

dalam suatu organisasi atau madrasah, maka setiap 

bagian atau unit yang ada dalam madrasah tersebut 

akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman 

sekarang ini, di mana setiap organisasi madrasah telah 

melakukan ekspansi guna mempertahankan 

eksistensinya dengan cara memuaskan 

stakeholdersnya. Semuanya itu perlu langkah strategis 
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dan taktik yang tepat sehingga proses atau langkah 

yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif 

dan seefisien mungkin.21 

Peran manajemen strategik dalam hal ini 

sangatlah penting untuk mendukung tercapainya 

pengelolaan yang efektif. Hal tersebut sangat beralasan 

dikarenakan hal-hal sebagai berikut : (a) manajemen 

strategik merupakan satu cara mensistematisasi 

berbagai keputusan yang paling penting, (b) 

manajemen strategik membantu mendidik para 

pimpinan atau manajer agar menjadi pengambil 

keputusan yang lebih baik, dan (c) manajemen strategik 

membantu meningkatkan komunikasi organisasi, 

koordinasi perorangan, alokasi sumber dana dan 

perencanaan jangka pendek seperti penyusunan 

anggaran.22 

Dengan menggunakan manajemen strategik 

sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan 

lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk 

menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan 

                                                 
21

John A.Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Manajemen Strategi 

Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, 49. 
22 AB. Susanto, Managemen Strategik Komprehensif, 41. 
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keputusan organisasi, maka penerapan manajemen 

strategik dalam suatu organisasi diharapkan akan 

membawa manfaat atau keuntungan-keuntungan. 

4. Manfaat Manajemen Strategik 

Berdasarkan pengalaman, manfaat manajemen 

strategi telah membantu lembaga pendidikan 

sekolah/madrasah memformulasikan strategi yang lebih 

baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih 

sistemik, logis, dan rasional untuk pilihan strategi 

memungkinkan sekolah/madrasah untuk proaktif dalam 

membantu masa depannya, memungkinan 

sekolah/madrsah untuk memulai dan mempengaruhi 

aktifitas sehingga memiliki kontrol terhadap 

nasibnya.23 

Dengan menggunakan manajemen strategik 

sebagai suatu kerangka kerja (frame work) untuk 

menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam 

organisasi terutama berkaitan dengan persaingan, maka 

peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau 

berpikir secara strategik. Pemecahan masalah dengan 

menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak 

                                                 
23 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, 58. 



47 
 

 

alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih 

teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang 

menguntungkan. Ada bebarapa manfaat yang diperoleh 

organisasi jika mereka menerapkan manajemen 

strategik, yaitu:24 

1) Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 

2) Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-

perubahan yang terjadi. 

3) Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 

4) Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu 

organisasi dalam  lingkungan yang semakin 

beresiko. 

5) Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi 

kemampuan perusahaan   untuk mencegah 

munculnya masalah di masa datang. 

6) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan 

strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap 

pelaksanaannya. 

7) Aktifitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 

8) Keengganan untuk berubah dari karyawan lama 

dapat dikurangi. 

                                                 
24 J. David Hunger & Thomas L Wheelen, Manajemen Strategis, 102. 
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B. Madrasah Literat 

1. Pengertian 

Menurut bahasa, literasi merupakan kemampuan 

seseorang untuk menulis dan membaca. Dalam pengertian 

yang lebih luas lagi diartikan sebagai kemampuan individu 

dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk 

kecakapan hidup.25 Kemampuan yang dimaksud yaitu 

kemampuan untuk mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, 

menulis, dan berbicara.26 

Literasi juga diartikan secara lebih luas sebagai 

kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis, serta 

kemampuan berfikir yang menjadi elemen di dalamnya. 

Teale dan Sulzby mengartikan literasi sebagai melek huruf, 

kemampuan baca tulis, kemelekwacanaan atau kecakapan 

dalam membaca dan menulis.27 

                                                 
25 https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 25 Februari 2020. 
26 Tim Pengembang GeraMM, Buku Panduan Khusus Program GeraMM, 

(Surabaya: Kanwil Propinsi Jawa Timur, 2019), 7. 
27 Ni Nyoman Patmadewi, et,al., Literasi di Sekolah : Dari Teori Ke 

Praktek, (Bali : Nilacakra Publishing, 2018), 1. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Literasi ini mencakup 4 aspek yaitu : 1) Literasi 

sebagai seperangkat keterampilan otonom. 2) Literasi 

sebagai hal yang dilaksanakan, dipraktikkan, dan 

dikondisikan. 3) Literasi sebagai proses pembelajaran. 4) 

Literasi sebagai teks. Adapun literasi sebagai gerakan 

madrasah (yang disingkat Gelem) adalah usaha 

komprehensif untuk menjadikan madrasah sebagai 

masyarakat pembelajar dan literat yang dilakukan semua 

pihak baik pemerintah, guru, peserta didik, maupun orang 

tua wali.28 

Sekolah/Madrasah literat adalah madrasah yang 

mampu memberi solusi atas permasalahan di sekitarnya. 

Sehingga literat tidak hanya sekedar membaca. Literat 

berarti memberikan solusi dan kontribusi pada lingkungan 

di sekelilingnya. Untuk dapat memberikan solusi 

diperlukan pengetahuan memadai. Dan pengetahuan 

tersebut didapat dari aktifitas membaca, dilengkapi 

kemampuan menganalisis, merumuskan dan memutuskan 

suatu kehendak bersama. Karena itulah, sekolah/madrasah 

literat memerlukan sinergitas antara kepala sekolah, guru, 

siswa, orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah 

                                                 
28 Tim Pengembang GeraMM, Buku Panduan Khusus Program GeraMM, 

7. 
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sehingga tercipta efek yang dahsyat sesuai yang 

diinginkan.29 

2. Tujuan dan Fungsi 

Tujuan dasar literasi adalah bagaimana semua 

penduduk termasuk anak-anak di sekolah/madrasah gemar 

membaca, gemar menulis, dan literet. Literet adalah bisa 

mengakses informasi, memahami informasi, dan bisa 

menggunakan informasi untuk hal-hal berguna.30 

Untuk dapat meraih tujuan di atas diperlukan usaha-

usaha melalui tujuan khusus yaitu: 1) 

Menumbuhkembangkan budaya literasi di madrasah, 2) 

Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan madrasah 

agar literat, 3) Menjadikan madrasah sebagai taman belajar 

yang menyenangkan dan ramah anak agar warga madrasah 

mampu mengelola pengetahuan, 4) Menjaga keberlanjutan 

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan 

dan mewadahi berbagai strategi membaca.31 

Sedangkan fungsi dari gerakan literasi adalah 

sebagai penggerak penumbuhan budi pekerti dalam bidang 

                                                 
29 Billy Antoro, Gerakan Literasi Sekolah : Dari Akar Hingga Pucuk, ( 

Jakarta : Bidang Pendas Kemendikbud, 2017), 55. 
30 Tim Pengembang GeraMM, Buku Panduan Khusus Program GeraMM, 

7. 
31 Ibid. 
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baca tulis dan olah informasi dengan menggunakan media 

dan bahan yang kaya ragam dan manfaat, seperti 

menambah kosakata, mengoptimalkan kinerja otak, 

menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan 

kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam 

menangkap makna dari suatu informasi yang sedang 

dibaca, mengembangkan kemampuan verbal, melatih 

kemampuan berfikir dan menganalisa, meningkatkan fokus 

dan konsentrasi seseorang, melatih dalam hal menulis serta 

merangkai kata yang bermakna.32 

Dari pengertian, tujuan dan fungsi literasi tersebut 

di atas, maka madrasah literat adalah madrasah yang 

mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungannya 

dengan pengetahuan yang memadai yang bersumber dari 

kemampuan mengambil informasi dan menganalisisnya 

sehingga mampu untuk merumuskan dan mengambil 

keputusan terbaik untuk suatu kemajuan. 

 

C. Kegiatan-Kegiatan Madrasah Literat 

Kegiatan-kegiatan di madrasah literat mengacu 

kepada gerakan literasi nasional yang selanjutnya 

                                                 
32 Ibid. 
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diturunkan menjadi gerakan literasi sekolah/madrasah. 

Terdapat 3 kegiatan utama dalam gerakan literasi nasional 

yang menjadi kegiatan utama sekolah/madrasah literat, 

yaitu kegiatan pembiasaan, kegiatan pengembangan, dan 

kegiatan pembelajaran.33 

Kegiatan pembiasaan meliputi: penumbuhan minat 

baca melalui kegiatan 15 menit membaca setiap hari dan 

lain-lain. Kegiatan pengembangan meliputi: menulis 

komentar singkat, merangkum apa yang dibaca, dan lain-

lain. Kegiatan pembelajaran merupakan peningkatan 

kemampuan literasi di semua mata pelajaran, strategi 

membaca efektif, dan lain-lain, dengan menerapkan budaya 

literat dalam pembelajaran.34 

1. Kegiatan madrasah literat berbasis pembiasaan 

Pada tahap pembiasaan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan minat baca-tulis dan terhadap kegiatan 

membaca dan menulis sederhana dalam diri warga 

madrasah. Penumbuhan minat baca-tulis ini merupakan  hal 

fundamental  bagi pengembangan kemampuan literasi 

peserta didik. Pada tahapan ini, belum ada tagihan, karena 

                                                 
33Dewi Utama Faizah, et.al., Panduan Gerakan Literasi Nasional SD, 

(Jakarta : Dirjen. Dikdasmen Kemendikbud, 2016), 06. 
34 Ibid. 
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titik tekannya adalah penumbuhan minat baca-tulis. 

Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit 

membaca setiap hari ini sesuai dengan amanat 

Permendikbud No. 23 tahun 2015. Kegiatan 15 menit 

membaca ini dilakukan setiap hari bisa dilakukan di awal, 

pertengahan, maupun di akhir kegiatan pembelajaran di 

madrasah dengan catatan kegiatan ini tidak boleh ada 

tagihan. Adapun jenis kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut:35 

a. Membaca Buku Non Pelajaran 

Maksud dari membaca buku non pelajaran adalah 

membaca buku bebas sesuai minat peserta didik dan guru, 

bisa berupa: cerpen, novel, komik, buku pengetahuan 

umum dan sains. Kegiatan ini dapat dilakukan jika buku-

buku tersebut tersedia baik di sudut-sudut baca maupun di 

perpustakaan. 

b. Lima Menit Baca Ayat/Surat Al-Qur’an. (One Day 

One Ayat)  

Kegiatan lima belas menit membaca dapat diawali 

dengan membaca/melafalkan ayat/surat al-Qur’an selama 5 

menit, dengan tujuan agar peserta didik di madrasah 

                                                 
35 Ahmad Zamroni, et.al., Panduan Gerakan Literasi Madrasah, (Surabaya 

: Kanwil Kemenag Jatim, 2019), 15. 
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terbiasa membaca al-Qur’an dengan tartil dan tajwid yang 

benar. 

c.  Satu Hari Satu Hadits (One Day One Hadits) 

Setiap hari peserta didik dikenalkan satu hadis yang 

sesuai dengan tema, dengan cara menirukan guru dan 

diulang-ulang, dengan tujuan agar peserta didik mampu 

membiasakan diri bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

tuntunan dari hadis yang dipelajari. 

d.  Lingkar Pagi (Morning Circle) 

Peserta didik diajak melingkar untuk 

membaca/melafalkan doa harian,   melafalkan surat surat 

pendek, melafalkan hadis yang sesuai tema, melafalkan 

Asmaul Husna dan kalimat thoyibah, mengenalkan tema 

dan pilar karakter, mengenalkan hari dan tanggal hari ini 

yang ditulis dipapan tulis oleh guru. Kegiatan ini bertujuan 

untuk melatih pembiasaan berkarakter peserta didik sesuai 

al-Qur’an dan Hadis. 

e.  Jurnal Pagi (Morning Smart) 

Peserta didik bebas membaca buku apa saja, 

menceritakan  kembali  isinya  di  depan  kelas.  Juga dapat   

menggambar   apa   saja   dan   hasil   gambar   diceritakan   

kembali, membantu melabel, atau memberi nama dengan 

menulis apa yang dia gambar. Peserta didik belajar 
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menggambar, menulis apa yang dia gambar, menceritakan 

isi gambar hasil buatannya sendiri dan belajar mencontoh 

menulis hari, tanggal, bulan, dan tahun pada buku 

catatannya.  

f.   Bacaan Berkarakter 

Guru membacakan buku yang mengandung muatan 

moral sehingga peserta didik dapat membedakan perbuatan 

baik dan buruk. Selanjutnya peserta didik dapat 

menyebutkan contoh perbuatan baik dan buruk di 

lingkungannya. 

2.  Menata Lingkungan Kaya Teks 

Dalam tahap pembiasaan, iklim literasi juga 

diarahkan pada pengembangan lingkungan fisik. Penyajian 

lingkungan memberikan stimulus kepada   peserta   didik   

atau   warga   madrasah   terkait   dengan   literasi. 

Harapannya semua warga madrasah akan memberikan 

respon motivasi sehingga  tercipta  sebuah  iklim  belajar  

sepanjang  hayat  dengan  budaya literasi. Adapun wujud 

dari penataan lingkungan kaya teks adalah sebagai berikut: 

a.  Mengubah Kelas Menjadi Lingkungan Kaya Teks 

Kelas merupakan tempat belajar yang harus nyaman 

dan mempunyai nilai lebih sebagai tempat sumber belajar, 

maka kelas harus kaya akan bahan-bahan teks seperti: 
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karya peserta didik berupa tulisan, gambar maupun  grafik.  

Media  seperti  poster,  label nama peserta didik, jadwal 

harian, kliping, foto, tugas kelas, papan buletin, buku, atau 

sumber belajar lainnya. 

b. Pengadaan Buku-Buku Non Pelajaran 

Buku-buku non pelajaran ini dimaksudkan agar 

anak-anak tumbuh minat bacanya dengan menyediakan 

buku-buku yang sesuai minat dan usia mereka. Buku-buku 

non pelajaran ini seperti novel, kumpulan cerpen, buku 

ilmiah populer, majalah, komik, dan sebagainya. 

c.  Perpustakaan yang Nyaman 

Perpustakaan madrasah mempunyai peran penting 

dalam manajemen pengelolaan pengetahuan dan sumber 

belajar di madrasah. Perpustakaan dapat dikelola oleh tim 

perpustakaan yang terdiri dari tenaga khusus pustakawan 

atau guru madrasah yang merangkap  tugas menjadi 

petugas perpustakaan. Adapun manajemen perpustakaan 

bisa menggunakan manual catatan tulis maupun berbasis 

aplikasi. Minimal madrasah sudah mempunyai buku   

bacaan   atau   sumber   belajar   sesuai dengan jumlah 

peserta didik di madrasah. Perlu ditekankan di sini bahwa 

pengaturan ruang perpustakaan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pengunjungnya, maka tata ruang laksana 
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wisata akademik menjadi pilihan yang bagus dalam 

menumbuhkan minat baca-tulis di dalamnya. 

d. Sudut Baca dan Gerobak baca 

Sudut baca merupakan lokasi di kelas yang 

digunakan untuk memusatkan peletakan buku. Sudut baca 

yang berada di kelas dengan manajemen kelas masing 

masing, dari sumber buku, sirkulasi dan pustakawannya. 

Sudut baca dapat dilombakan setiap bulan bahasa pada 

bulan Oktober. Koleksi sudut baca berasal dari buku 

pribadi peserta didik yang dibawa dari rumah masing 

masing dengan ketentuan sesuai dengan tema belajar atau 

buku sumber belajar lainnnya. Alternatif dari sudut baca 

adalah gerobak baca, gerobak baca ini merupakan media 

perpustakaan keliling yang bisa. 

e. Kafe Baca 

Kafe baca merupakan sarana baca buku di luar 

ruangan perpustakaan sambil menikmati makan atau 

minum. Bisa meminjam buku di perpustakaan dan 

membacanya di cafe baca, atau membaca majalah/koran 

yang disediakan. Di sini pengunjung/peserta didik juga bisa 

membaca hasil karya mereka yang dipajang di pojok karya. 

Adapun hasil karya yang terpajang di pojok karya adalah 

salah satu bentuk penerapan literasi  menulis,  di  antaranya  
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yaitu  puisi,  cerpen  (cerita  pendek),  cergam (cerita 

gambar), poster, dan lain-lain. 

f. Gubuk Literasi 

Gubuk Literasi adalah tempat yang digunakan oleh 

peserta didik untuk menggiatkan literasi di luar kelas. Di 

dalamnya disediakan buku-buku,  majalah, novel, komik, 

maupun buku tulis serta pensil yang bisa digunakan peserta 

didik untuk membaca maupun menulis serta 

mengekspresikan dirinya. Juga bisa digunakan wahana 

guru mengadakan pembelajaran di luar kelas (outdoor 

learning). Namun hal ini menyesuaikan ketersediaan lahan 

yang ada di madrasah masing-masing. 

g.  Majalah Dinding 

Majalah   dinding   merupakan   majalah yang 

dipasang menggunakan media dinding atau yang lainnya, 

yang berisi karya peserta didik, informasi maupun kreasi 

yang menarik dari   peserta   didik.   Dikarenakan   media   

ini terbatas dan tidak bisa memuat ratusan halaman maka 

sebisa mungkin berisikan informasi yang ringkas dan jelas 

serta unik. 

h. Poster-Poster Kampanye Membaca Menulis 

Madrasah membuat tulisan poster berisikan 

motivasi, slogan, dan lain-lain. Sebagai wujud dukungan 
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kegiatan literasi madrasah. Peserta didik dilibatkan dalam 

membuat poster serta menjadi tutor sebaya dengan 

temannya untuk memberikan edukasi terkait gerakan 

literasi di madrasah secara istiqamah.  

i. Papan Kosakata 

Madrasah menyediakan media untuk memasang 

kreativitas kosakata yang menjadi acuan perbendaharaan 

kosakata peserta didik. Papan kosakata dikelola oleh guru 

bahasa maupun guru kelas yang berkompeten di bidang 

kosakata. Dengan tujuan agar peserta didik bisa melihat 

media papan kosakata setiap harinya dan     

menggunakannya dalam percakapan sehari hari, sehingga 

nilai (value) pembelajaran kosakata bisa maksimal dalam 

penerapannya. 

j.   Penyediaan Koleksi Teks Cetak, Digital, Visual Yang 

Mudah Diakses Oleh Warga Madrasah 

Penyediaan media baca berupa teks cetak, digital 

maupun visual yang ditempatkan  pada  area  yang  mudah  

dijangkau  oleh  warga  madrasah. Sumber baca yang 

mudah dijangkau dan menarik untuk dibaca peserta didik 

sangat bermanfaat sekali guna penunjang gerakan literasi 

madrasah. Hal tersebut membuka akses kemudahan bagi 
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warga madrasah untuk setiap saat memperoleh bacaan 

secara cepat dan terjangkau. 

 

2. Kegiatan Madrasah Literat Berbasis Pengembangan 

Dalam tahap pengembangan, peserta didik didorong 

untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya 

dengan proses membaca melalui kegiatan produktif secara 

lisan maupun tulisan. Pada tahap ini, ada tagihan sederhana 

untuk penilaian non-akademik dan kegiatan produktif ini 

tidak dinilai secara akademik. Alternatif kegiatan yang bisa 

dilakukan dalam tahap pengembangan ini adalah sebagai 

berikut:36 

a. Menulis komentar pada jurnal harian baca, 

b. Mengungkapkan kembali, 

c. Pengembangan kosakata empat bahasa, 

d. Frayer Model 

e. Penghargaan terhadap literasi, 

f. Pengembangan literasi digital dan teknologi 

menggunakan internet, 

g. Melibatkan peserta didik dalam pengelolaan 

perpustakaan (pustakawan hebat), 

                                                 
36 Ahmad Zamroni, et.al., Panduan Gerakan Literasi Madrasah, 20 
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h. mengumpulkan karya-karya guru dan peserta didik 

berupa majalah, buku, dan lain-lain. 

 

3. Kegiatan Madrasah Literat berbasis Pembelajaran 

Dalam tahap pembelajaran, semua kegiatan yang 

dilakukan dalam kegiatan  tindak  lanjut  di  tahap  

pengembangan  dapat  diteruskan  sebagai bagian dari 

pembelajaran dan dinilai secara akademik. Adapun 

kegiatan dalam tahap ini adalah:37 

a. Integrasi literasi dalam perencanaan pembelajaran 

Dalam tahap ini, proses literasi harus tercantum 

dalam perencanaan pembelajaran Silabus dan RPP yang 

dirancang oleh guru. Hal ini dilakukan agar ada jaminan 

bahwa guru menjalankan proses-proses literasi sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013.  

b. Integrasi literasi dalam proses pembelajaran 

1) Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks 

dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan 

menggunakan graphic organizers). 

2) Menggunakan proses literasi di semua muatan/mata 

pelajaran yang  termaktub  di dalam  langkah-langkah  

                                                 
37 Ahmad Zamroni, et.al., Panduan Gerakan Literasi Madrasah, 23. 
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pembelajaran dalam RPP. 

3) Menggunakan lingkungan fisik, sosial dan afektif, dan 

akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, 

auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks 

pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata 

pelajaran. 

c. Integrasi Literasi dalam Penilaian Pembelajaran 

Setelah perencanaan dan proses pembelajaran 

mencerminkan literasi,  maka  hal  terpenting  yang  harus  

dilakukan  adalah  bagaimana proses penilaian juga 

mencerminkan literasi. Item Soal yang disusun harus 

memuat di dalamnya proses membaca, menulis, mencari 

dan menerima informasi. 

Berbagai kegiatan dalam gerakan literasi madrasah 

tersebut di atas, mulai dari program pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran, adalah sebuah gerakan 

bersama yang memerlukan kerja sama yang baik dari 

semua pihak termasuk pemerintah dalam hal ini di 

madrasah di bawah naungan Kementerian Agama baik kota 

maupun propinsi bahkan pusat. Sehingga ketercapaian 

pengembangan sebuah madrasah menjadi madrasah yang 

literat dapat terealisasi sesuai dengan tujuan nasional di 

bidang pendidikan. 
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BAB  III 

MIN 1 KOTA MADIUN 

 

 

Pada bab ini akan disajikan data-data hasil temuan 

penelitian. Data tersebut merupakan deskripsi menyeluruh 

tentang manajemen perencanaan strategik pengembangan 

madrasah literat yang ada di MIN 1 Kota Madiun. Selanjutnya 

akan dibahas secara kritis analitis data hasil penelitian tersebut. 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah MIN 1 Kota Madiun 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Demangan1 

merupakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pertama di Kota 

Madiun yang didirikan sejak tahun 1981. Pada tanggal 21 

April 1982 diresmikan oleh Menteri Agama yaitu H. 

Alamsyah Ratu Prawiranegara. Asal mulanya madrasah ini 

adalah merupakan pindahan dari Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) PSM di Kartoharjo yang beralamat di Jalan 

Jendral Sudirman 104 Madiun. 

Karena proyek gedungnya dibangun di Demangan 

maka sejak itulah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Kota 

                                                        
1 Dokumen Portofolio MIN 1 Kota Madiun 2019. 
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Madiun ini memiliki luas tanah kurang lebih 900 M2. 

Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun lokal yang 

berasal dari bantuan proyek pembangunan Departemen 

Agama Pusat terdiri dari 3 ruang kelas. Akhirnya secara 

bertahap dalam setiap tahunnya kelas 1 sampai dengan 

kelas 6 baru bisa menempati keseluruhannya di kampus 

yang terletak di wilayah Demangan ini. 

Dalam perkembangannya, madrasah ini semakin 

hari semakin diminati masyarakat karena kekhasannya 

memiliki muatan keagamaan dan prestasi dari lulusan yang 

dihasilkan. Peningkatan mutu secara signifikan terjadi pada 

tahun 2012 ketika madrasah ini berhasil berinovasi dengan 

meraih Juara 3 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat 

Nasional. Seiring dengan prestasi inovasi tersebut, MIN 1 

Kota Madiun ini juga dalam setiap tahunnya selalu meraih 

Rata-Rata Tertinggi Hasil Ujian Nasional di Kota Madiun. 

Hal inilah yang selanjutnya membuat animo masyarakat 

menjadi sangat kuat untuk mengamanahkan putra-putrinya 

menempuh pendidikan dasar di madrasah ini. 

Setelah MIN 1 Kota Madiun ini berhasil 

mempertahankan mutu lulusan dan inovasi sekolah sehat, 

pada tahun 2016 madrasah ini berhasil kembali 

menorehkan prestasi dalam program inovasi berupa 
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Penghargaan Terbaik sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat 

Nasional. Perkembangan inovasi yang berhasil secara 

berkelanjutan inilah yang terus memacu madrasah ini untuk 

berinovasi. Sehingga wajar jika sampai pada saat sekarang 

ini jumlah peserta didik madrasah ini mencapai sekitar 

1550 siswa. 

Adapun inovasi selanjutnya yang diprogramkan 

MIN 1 Kota Madiun setelah sukses dengan jaminan mutu 

lulusan setiap tahun, sekolah sehat, dan sekolah adiwiyata, 

maka madrasah ini kemudian merespon program 

pemerintah yang berkaitan dengan budaya literasi yang 

didasarkan pada Permendikbud No. 23 Tahun 2015. 

Diawali dengan berbagai workshop literasi untuk 

mendukung gerakan literasi nasional, dan selanjutnya step 

by step program-program literasi mulai dari pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran dijalankan. 

Perkembangan signifikan sangat nampak dari 

fasilitas perpustakaan, kelas dan administrasi yang secara 

masif diarahkan semuanya menjadi berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) atau digital yang 

semuanya diproyeksikan untuk kemudahan akses dalam hal 

membaca dan menulis. Dan salah satu parameter untuk 

mengukur keberhasilan inovasi tersebut, pada tahun 2019 
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madrasah ini mengikuti Lomba Inovasi Madrasah di 

Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur dengan kategori 

Madrasah Literat. Dan hasil yang dicapai madrasah ini 

adalah Juara 1 Madrasah Literat Tingkat Propinsi Jawa 

Timur dan menjadi sekolah rujukan (learning center) bagi 

sekolah lain yang ingin mengembangkan budaya literasi. 

Kondisi madrasah saat ini, baik dalam hal 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran 

menunjukkan bahwa budaya literasi menjadi salah satu 

keunggulan yang bermanfaat untuk menunjang peningkatan 

kualitas pembelajaran di MIN 1 Kota Madiun. Pengelolaan 

perpustakaan secara digital, perpustakaan kecil di kelas-

kelas, terdapat kafe baca (café reading), website yang aktif 

update informasi, ebook yang jumlahnya terus bertambah 

serta produk-produk literasi berupa majalah, buku dan 

chanel e-learning yang aktif menjadi indikator budaya 

literasi yang dikembangkan benar-benar inovatif dan 

kreatif. 

2. Identitas Madrasah 

Profil lembaga MIN 1 Kota Madiun disajikan dalam 

paparan data tabel di bawah ini:2 

 

                                                        
2 Dokumen Portofolio, LIPM, 2019. 
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NPSN : 60720864 

Nama Madrasah : MIN 1 Kota Madiun 

Alamat : Jl. Sitinggil No 3 Demangan 

Kelurahan/Desa : Demangan 

Kecamatan : Taman 

Kabupaten/Kota : Madiun 

Provinsi : Jawa Timur 

Telepon / HP : 0351 462046 

Jenjang : SD/MI 

Status (Negeri/Swasta) : Negeri 

Tahun Berdiri  : 1981 

Hasil Akreditasi : A 

Tabel 3.: 

Identitas Madrasah 

 

3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Data kepegawaian MIN 1 Kota Madiun menunjukkan 

bahwa sebgaian besar pegawai yang bekerja di lembaga 

tersebut terdiri dari lulusan sarjana strata satu. Terutama 

untuk SDM tenaga pendidik sudah 100% semuanya 

berijazah sarjana strata satu (S-1) dan strata dua (S-2).  
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Adapun secara rinci data pendidik dan kependidikan 

yang dimiliki oleh MIN 1 Kota Madiun yang merupakan 

sajian data pada saat penelitian yang diperoleh peneliti 

adalah sebagai berikut:3 

 

Tabel 3.2: 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2019/2020 

 

4. Data Peserta Didik 

Di bawah ini kondisi peserta didik pada tahun pelajaran 

2019/2020 di mana selama 3 tahun terakhir senantiasa 

                                                        
3 Ibid. 
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mengalami kenaikan terus menerus.4 Untuk siswa kelas 1 

tahun pelajaran 2019/2020 mengalami penurunan jumlah 

diakibatkan adanya pembatasan jumlah siswa maksimal 28 

siswa per rombel (rombongan belajar) oleh pemerintah 

melalui aplikasi simpatika dari Kementerian Agama 

Republik Indonesia. Sedangkan jumlah ruang kelas di MIN 

1 Kota Madiun terbatas, sehingga tidak dapat menampung 

jumlah peserta didik seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan daftar peserta 

didik MIN 1 Kota Madiun Tahun Pelajaran 2019/2020 : 

 

Tabel 3.3 : 

Data Peserta Didik Tahun pelajaran 2019/2020 

 

 

                                                        
4 Ibid. 
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B. Data Khusus 

1. Perencanaan Strategik Analisis Lingkungan untuk 

Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 Kota 

Madiun 

 Analisis lingkungan madrasah bermanfaat untuk 

menentukan positioning dan  mempertahankan 

eksistensi madrasah. Kegiatan ini juga bermanfaat 

dalam rangka merumuskan rencana strategik melalui 

penguasaan informasi tentang masalah dalam 

lingkungan internal dan eksternal madrasah. Dalam 

pengembangan madrasah literat MIN 1 Kota Madiun 

melakukan kegiatan analisis lingkungan sebagaimana 

dijelaskan oleh Hendro selaku Korbid Sarana Prasarana 

dan juga Ketua Tim Literasi MIN 1 Kota Madiun5, 

sebagai berikut: 

“Assessment lingkungan madrasah internal dan 

eksternal adalah proses yang dilakukan untuk 

menetapkan visi misi MIN 1. Kita tahu animo 

masyarakat saat ini termasuk kekuatan dan kelemahan 

madrasah juga melalui proses ini. Jadi proses ini tetap 

menjadi acuan kami untuk menetapkan visi misi, tujuan 

dan sasaran madrasah. Dan yang terlibat dalam kegiatan 

ini mulai kepala madrasah, semua korbid, komite, tokoh 

masyarakat/agama, tokoh pendidikan, pemerintah yaitu 

kemenag.” 

                                                        
5 Hendro, Wawancara, 03 Maret 2020. 
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 Analisis terhadap lingkungan internal di MIN 1 

Kota Madiun dapat berupa pencermatan dan identifikasi 

terhadap kondisi internal madrasah, menyangkut 

potensi madrasah, biaya operasional, efektifitas 

madrasah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

maupun dana yang tersedia. Pencermatan dilakukan 

dengan mengelompokkan atas hal-hal yang merupakan 

kekuatan (strength) atau kelemahan (weakness) 

madrasah dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

sasaran.   

 Lingkungan internal merupakan roh dalam 

sebuah lembaga untuk menjamin keberlangsungan 

proses pendidikan yang sedang berlangsung oleh karena 

itu dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik. 

Adapun faktor internal yang dikaji oleh MIN 1 Kota 

Madiun sebagai berikut:6 

a. Analisis Peserta Didik  

Yakni dengan mengenali apa saja yang menjadi 

kebutuhan peserta didik, bagaimana melakukan proses 

perekrutannya, bagaimana dengan cara/prosedur 

penyeleksiannya untuk penerimaan sampai dengan 

bagaimana tingkat kelulusannya. 

                                                        
6 Aziz Mushoffa, Obserasi, 02 Maret 2020. 
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 Menurut Hendro, selaku korbid sarana prasarana 

menjelaskan bahwa kebutuhan peserta didik yang 

masuk di MIN 1 Kota Madiun ini yang jelas dari hasil 

wawancara madrasah ketika proses peneriman peserta 

didik baru, banyak wali murid yang menghendaki 

ketika putra-putrinya masuk di MIN 1 Kota Madiun 

adalah ingin anaknya memiliki pengetahuan yang 

seimbang antara ilmu umum dan agama. Dan selama ini 

mereka mengamati lulusan dari MIN 1 Kota Madiun ini 

memiliki kualitas yang mereka harapkan. Bahkan 

karakter dan prestasi itu sudah nampak di saat proses 

pendidikan itu masih berlangsung.7 

 Oleh karena peminat yang masuk ke MIN 1 

Kota Madiun ini cukup tinggi, maka untuk perekrutan 

siswa melalui proses seleksi. Adapun proses seleksi 

tersebut meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik 

ditambah lagi usia dan jarak tempuh atau zonasi tempat 

tinggal siswa. Untuk beberapa kelas khusus 

menggunakan jasa psikolog untuk mendeteksi tipe atau 

gaya belajar siswa termasuk jenis kecerdasan yang 

dimiliki. 

                                                        
7 Hendro, Wawancara, 03 Maret 2020. 
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 Dan untuk mendapatkan kualitas lulusan yang 

sesuai harapan maka tingkat kelulusannya ditentukan 

standar kelulusan di atas rata-rata sekolah-sekolah yang 

ada di sekitar MIN 1 Kota Madiun. Sehingga mutu 

lulusan MIN 1 Kota Madiun selalu berada di peringkat 

terbaik di Kota Madiun setiap tahunnya.8 

 Dari uraian di atas, potensi yang ditangkap oleh 

MIN 1 Kota Madiun sebagai sebuah kekuatan 

(strength) adalah, siswa yang terseleksi dan wali murid 

yang terseleksi karena memiliki kemampuan untuk 

memahami kebutuhan madrasah. Sehingga untuk 

menyusun sebuah program yang membutuhkan 

dukungan penuh dari semua pihak untuk meraih 

kesuksesan dari visi dan misi bersama.9 

 Adapun yang menjadi kelemahan madrasah 

(weakness), dengan kuatnya keinginan masyarakat 

tersebut maka hal-hal yang belum ada di MIN 1 Kota 

Madiun, mulai dari sarana prasarana, jumlah pendidik 

yang kurang, dan program yang mendukung ke arah 

terealisasinya visi dan misi benar-benar harus 

dirumuskan dan diprogramkan bersama untuk dipenuhi, 

                                                        
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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seiiring dengan jalannya proses pendidikan di MIN 1 

Kota Madiun.10 

b. Analisis Tenaga Pendidik  

 Yaitu meliputi kualifikasi akademik, 

kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Adapun kompetensi 

pendidik, mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

 Di MIN 1 Kota Madiun, tenaga pendidik terdiri 

dari pegawai negeri sipil dan tenaga honorer baik 

honorer pemerintah maupun honorer komite. Untuk 

tenaga honorer dalam perekrutan melalui tahap seleksi 

sesuai dengan kriteria penerimaan yang sudah disusun 

bersama. Di antaranya calon guru adalah lulusan 

perguruan tinggi yang minimal akreditasinya B, 

memiliki IPK di atas 3,0., lulus baca Quran, lulus 

microteaching, menguasai TIK, Bahasa Inggris, Bahasa 

Arab, dan tes khusus sesuai dengan formasi yang akan 

diampu.11 

                                                        
10 Ibid. 
11 Aziz Mushoffa, Observasi, 02 Maret 2020. 
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 Dari segi pendidik, maka potensi yang menjadi 

kekuatan (strength) adalah usia para pendidik relatif 

masih muda-muda, karena jumlah PNS dan GTT lebih 

banyak GTT/PPNPN nya. Sehingga untuk diajak 

berpacu mewujudkan visi dan misi madrasah sangat 

memungkinkan tercapai. Dengan bekal kualifikasi 

mereka yang telah lulus seleksi untuk menjadi tenaga 

pendidik di MIN 1 Kota Madiun.12 

 Selanjutnya yang dinilai sebagai kelemahan 

(weakness) adalah mengiringi program-program baru 

tersebut, maka madrasah masih harus mengadakan 

pendidikan dan latihan untuk dapat membekali para 

tenaga pendidik dan kependidikan tersebut. Ditambah 

lagi dengan intensitas kerja para pendidik yang sangat 

padat, maka kesejahteraan para pegawai tersebut juga 

menjadi bahan kajian para stakeholder untuk 

meningkatkannya.13 

c. Analisis Kurikulum  

 Materi pendidikan dan proses belajar mengajar 

di MIN 1 Kota Madiun dilaksanakan berdasarkan 

kurikulum 2013. Pelaksanaan disusun dan disesuaikan 

                                                        
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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dengan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah. Untuk 

mencapai visi misi, maka dilakukan modifikasi dengan 

berbagai strategi yang dapat mewujudkan pendidikan 

karakter Islami, berprestasi dan berwawasan 

lingkungan.14 

 Selanjutnya yang menjadi kekuatan (strength) 

madrasah adalah kurikulum 2013 sangat dominan 

dengan penguatan karakter. Karakter yang akan 

dikedepankan di samping karakter yang lain sehingga 

menjadi ciri khas lulusan MIN 1 Kota Madiun tinggal 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/publik. 

Publik saat itu menginginkan putra-putrinya mampu 

membaca Al-Quran dengan baik daan tartil, maka 

diprogramkan belajar baca Al-Quran dengaan metode 

An-Nur. Keterampilan dalam melaksanakan ibadah 

wajib dan sunnah, maka diprogramkan Pembelajaran 

Fasholatan dan Buku Monitoring Ibadah. Keterampilan 

literasi, diprogramkan dengan adanya Kegiatan 15 

Menit Awal Membaca Buku Non Pelajaran, Jumat 

Senyap, Pojok Baca. Sopan santun, diprogramkan 

Penilaian Sikap. Kepedulian lingkungan, diprogramkan 

Pendidikan Lingkungan Hidup dan Budaya Hidup 

                                                        
14 Ibid. 
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Bersih. Dan masih banyak lagi di bidang kurikulum 

yang harus dicantumkan untuk diatur penjadwalan 

pelaksanaan sampai kepada assessment 

ketercapaiannya. Semua hal tersebut dicantumkan 

dalam dokumen madrasah sebagai muatan kurikulum 

2013.15 

 Namun yang menjadi kelemahan madrasah 

(weakness) adalah madrasah masih belum 

menyesuaikan dengan tuntutan program kurikulum, 

masih banyak yang harus diprogramkan. Sebagai 

contoh, pengembangan 8 standar nasional pendidikan, 

mulai standar kelulusan, standar isi, standar proses, 

standar pengelolaan, standar pendidik dan 

kependidikan, standar sarana prasarana, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian. Semua standar 

tersebut harus disusun menjadi sebuah dokumen utama 

yang menjadi pegangan seluruh warga madrasah.16 

d. Analisis Administrasi dan Keuangan Madrasah 

 Tanpa dukungan finansial yang cukup, kepala 

madrasah seakan tidak bisa berbuat banyak dalam 

upaya memajukan lembaga pendidikan yang 

                                                        
15 Ridwan Amana, Wawancara, 03 Maret 2020. 
16 Ibid. 
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dipimpinnya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan 

program juga diikuti dengan estimasi biaya yang akan 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan program-

program yang akan dijalankan.  Untuk itu di MIN 1 

Kota Madiun disepakati bersama untuk mengelola 

pembiayaan bersumber dari empat sumber pendanaan, 

yaitu DIPA madrasah, komite, koperasi dan 

paguyuban.17 

 Dari segi pembiayaan, potensi kekuatan 

(strength) yang dimiliki MIN 1 Kota Madiun adalah 

jumlah siswa yang ada sekitar 1500 lebih secara 

otomatis dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

cukup besar jumlahnya. Ditambah dengan anggaran 

DIPA yang lain yang saat ini pengelolaannya berada di 

Kementerian Agama. Kemudian jumlah siswa tersebut 

terwakili dengan keberadaan pengurus komite yang 

diperbolehkan untuk mengelola pendanaan yang 

sifatnya mendukung kekurangan dana di luar DIPA 

madrasah. Sehingga iuran komite bisa dikatakan cukup 

besar dalam mendukung program madrasah. 

Selanjutnya terdapat koperasi yang mengelola bidang 

wirausaha madrasah seperti kantin, ATK dan 

                                                        
17 Aziz Mushoffa, Observasi, 02 Maret 2020. 
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perbukuan. Adanya paguyuban juga mendukung 

kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh paguyuban 

untuk melengkapi program-program madrasah.18 

 Adapun yang menjadi kelemahan (weakness) 

adalah MIN 1 Kota Madiun adalah sekolah tingkat 

dasar yang statusnya sebagai sekolah negeri. Sehingga 

dalam pengelolaan pembiayaan tidak sepenuhnya 

diperbolehkan mengelola keuangan di luar dana DIPA 

yang ada di madrasah. Oleh karena itu, peran komite 

dan paguyuban menjadi sangat diperlukan. Maka mau 

tidak mau harus ada sinergi yang baik antara madrasah 

dengan komite dan paguyuban.19 

Pada tahapan selanjutnya, di samping analisis 

lingkungan internal juga dilakukan analisis faktor 

lingkungan eksternal MIN 1 Kota Madiun sebagai 

berikut:  

a. Analisis Lingkungan Sosial Masyarakat 

 Yakni madrasah memahami masyarakat yang 

memiliki posisi ganda dalam lembaga pendidikan 

sebagai objek dan subjek yang keduanya memiliki 

makna fungsional bagi eksistensi lembaga pendidikan. 

                                                        
18 Kambali, Wawancara, 02 Maret 2020. 
19 Ibid. 
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Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi 

penerimaan siswa/siswi baru maka masyarakat menjadi 

objek mutlak dibutuhkan. Sementara itu respon 

terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai 

subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk 

menerima atau menolaknya. Oleh sebab itu semua 

stakeholders MIN 1 Kota Madiun selalu mengupayakan 

untuk tetap menjalin hubungan baik terhadap 

masyarakat agar sekolah/madrasah tetap survive dengan 

perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan.  

 Potensi kekuatan (strength) dari masyarakat 

terhadap MIN 1 Kota Madiun adalah mereka 

kebanyakan berasal dari penduduk kota yang memiliki 

standar ekonomi dan pendidikan yang memadai. Jika 

ada yang berasal dari luar kota pun secara ekonomi dan 

pendidikan mereka juga dalam kategori yang lebih dari 

kecukupan. Mereka juga menjadi pelanggan yang loyal 

terhadap madrasah. Sehingga yang sekolah di MIN 1 

Kota Madiun merupakan generasi turun-temurun yang 

merasa puas dengan pendidikan di MIN 1 Kota 

Madiun.20 

                                                        
20 Hendro, Wawancara, 03 Maret 2020. 
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 Masyarakat ini juga berpotensi kuat memiliki 

informasi-informasi tentang pentingnya pendidikan 

terutama kebutuhan akan karakter Islami, prestasi dan 

kepedulian lingkungan. Sehingga apabila program-

program madrasah disosialisasikan rata-rata mereka 

bisa memahami maksud dari pendidikan tersebut. 

 Adapun kelemahan (weakness) dari lingkungan 

sosial masyarakat adalah kecenderungan berupa 

ancaman (threats) yaitu kompetitor yang sama-sama 

sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar yang berada 

di lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga hal-hal 

harus diantisipasi adalah selalu meng-update informasi 

positif tentang kegiatan dan capaian lembaga termasuk 

transparansi program.21 

b. Analisis Peranan Pemerintah  

 Peranan pemerintah sangatlah urgen terhadap 

keberadaan dan kemajuan serta keberlangsungan 

sekolah/madrasah. Dengan adanya keterlibatan 

pemerintah, MIN 1 Kota Madiun mampu bersaing 

dengan para kompetitornya dengan menunjukkan dan 

menampilkan mutu-mutu yang dimiliki madrasah serta 

                                                        
21 Ibid. 
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menampilkan sarana dan prasarana yang difasilitasi 

oleh pemerintah. 

 Untuk peran pemerintah di MIN 1 Kota Madiun 

yang sudah jelas sebagai kekuatan (strength) yaitu 

perhatian dan dukungan baik berupa kebijakan maupun 

sarana prasarana. Hal ini disebabkan MIN 1 Kota 

Madiun adalah madrasah berstatus negeri. MIN 1 Kota 

Madiun berada di bawah naungan Kementerian Agama 

Kota Madiun sebagai pihak pemerintah.22 

 Sedangkan kelemahan (weakness) dari 

pemerintah adalah regulasi yang terkadang sering 

berbenturan dengan keinginan madrasah. Seperti 

kebijakan pendanaan, kebijakan zonasi, pembatasan 

jumlah peserta didik, dan tuntutan administrasi yang 

harus memerlukan energi maksimal dari madrasah.23 

 

2. Perencanaan Strategik Merumusan Visi dan Misi 

Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 Kota 

Madiun 

Perumusan visi dan misi merupakan langkah awal 

dalam melakukan perencanaan strategik sebuah 

                                                        
22 Aziz Mushoffa, Observasi, 02 Maret 2020. 
23 Ibid. 
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organisasi agar dapat menentukan strategi untuk 

menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Visi dan misi berkaitan dengan masa depan dan 

memperhatikan rangkaian tindakan alternatif yang 

terbuka di masa datang. Termasuk sebagai pedoman 

bagi segenap stakehoders dalam mencapai tujuan dan 

saasran yang akan dicapai di masa yang akan datang. 

Perencanaan strategik menentukan visi dan misi di MIN 

1 Kota Madiun dirumuskan bersama oleh pemangku 

kepentingan (stakeholders) di lembaga tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Kambali, 

selaku Kepala MIN 1 Kota Madiun dalam wawancara 

sebagai berikut:24 

“Visi dan misi madrasah ini dirumuskan bersama 

dengan segenap stakeholder di MIN 1 Kota Madiun ini. 

Kami bermusyawarah untuk menyatukan cita-cita 

bersama agar madrasah ini mampu mendidik para siswa 

sesuai dengan jamannya. Dari berbagai masukan 

akhirnya hadirlah visi dan misi madrasah seperti yang 

sudah ada saat ini. Musyawarah bersama untuk 

membahas visi dan misi madrasah banyak diusulkan 

perihal penguatan karakter yang sampai saat ini 

menjadi agenda utama pendidikan di Indonesia. 

Apalagi madrasah, sebagai basisnya karakter karena 

banyak nilai-nilai keagamaan yang menjadi muatan 

dalam pembelajaran di madrasah. Dalam kurikulum 

                                                        
24 Kambali, Wawancara, Madiun, 02 Maret 2020  
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2013 pun pendidikan karakter menjadi prioritas untuk 

keberhasilan bangsa ini mendidik generasi mendatang. 

Kemudian prestasi apa saja yang akan dicapai oleh 

madrasah juga menjadi topik pembahasan. Dan tidak 

kalah ketinggalan keinginan kuat sebagian besar 

stakeholder waktu itu untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang bersih, rindang, hijau , dan nyaman, maka 

disepakatilah untuk memasukkan pelestarian 

lingkungan ke dalam visi dan misi madrasaah. Dan 

hasilnya dapat terwujud MIN 1 Kota Madiun ini 

menjadi Madrasah Adiwiyata Tingkat Nasional dan 

juga Juara 3 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat 

Nasional”. 

 

Selanjutnya dari musyawarah bersama para 

stakeholder tersebut disepakati visi dan misi madrasah 

sebagai berikut: “Terwujudnya  Generasi Berakhlaq 

Robbani, Berprestasi dan Berwawasan Lingkungan”.  

Dari visi dirinci ke dalam indikator-indikator, yakni :25 

1. Bertutur kata, berperilaku dan bersikap berdasarkan 

syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Memiliki daya saing yang tinggi untuk memasuki 

SMP/MTs favorit di Kota Madiun. 

3. Mampu meraih kejuaraan dalam berbagai even 

lomba baik bidang akademis maupun non akademis. 

                                                        
25 Dokumen Portofolio, Lomba Inovasi Pengelolaan Madrasah (LIPM), 

2019. 
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4. Memiliki kemandirian dalam kehidupan 

masyarakat. 

5. Memiliki kepedulian  terhadap pelestarian 

lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan. 

Dari rumusan visi dan indikator tersebut 

dijabarkan ke dalam misi madrasah yaitu:26 

1. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat 

sekaligus sebagai miniatur masyarakat Islami 

(menjadikan madrasah sebagai laboratorium 

keagamaan). 

2. Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan yang berbasis 

pelestarian fungsi lingkungan. 

3. Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali 

potensi diri sejak dini dan mengembangkannya 

secara optimal. 

4. Melaksanakan pembiasaan siswa berakhlaqul 

karimah dan pembiasaan mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

5. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

6. Menerapkan managemen partisipatif dengan 

melibatkan segenap komponen  madrasah yang ada. 

                                                        
26 Ibid. 
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Senada dengan Kambali, Ridwan Amana selaku 

korbid kurikulum menambahkan bahwa perumusan visi 

dan misi tersebut dilakukan bersama dengan melibatkan 

unsur-unsur stakeholder yang ada di MIN 1 Kota 

Madiun. Di antaranya yang terlibat adalah kepala 

madrasah, koordinator bidang meliputi kurikulum, 

kesiswaan, sarana prasarana, humas, perwakilan tenaga 

pendidik dan kependidikan, komite madrasah, tokoh 

pendidikan, dan pihak pemerintah diwakili dari unsur 

Kementerian Agama yang menaungi madrasah 

ibtidaiyah.27 

Visi MIN 1 Kota Madiun menurut Ridwan 

Amana selaku korbid kurikulum yang terlibat dalam 

penyusunan visi dan misi lembaga, terdiri dari 3 point 

utama yaitu: “terwujudnya generasi berakhlak 

robbani”, yang bermakna pendidikan karakter 

termasuk di dalamnya kegiatan membaca (iqra’) 

sebagai indikator literasi. Kemudian dalam kalimat 

kedua berbunyi “berprestasi”, yang bermakna unggul 

dan bersaing yang menunjukkan hasil maksimal. Dan 

pada kalimat terakhir berbunyi “berwawasan 

lingkungan”, yang bermakna kepedulian terhadap 

                                                        
27 Kambali, Wawancara, 02 Maret 2020. 
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lingkungan yang lestari, bersih dan sehat, termasuk di 

dalamnya menjadi madrasah UKS dan madrasah 

adiwiyata.28  

Perihal literasi, lanjut Ridwan Amana, kegiatan 

tersebut karena sangat erat kaitannya dengan 

pembelajaran maka di dalam visi dan misi madrasah 

sudah terintegrasi dengan point karakter dan prestasi. 

Sehingga lebih rinci ditekankan sebagai salah satu 

program inovasi pengembangan madrasah.29 Oleh 

sebab itu, untuk kegiatan pengembangan madrasah 

literat di MIN 1 Kota Madiun ini banyak dikelola oleh 

sebuah tim literasi madrasah dengan tetap selalu 

berkoordinasi dengan pemangku kepentingan 

madrasah.30 

 

3. Perencanaan Strategik Merumusan Tujuan dan 

Sasaran Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 

Kota Madiun 

 Tujuan dan sasaran dalam organisasi merupakan 

langkah formulasi strategi yang akan dicapai dengan 

tepat sehingga dapat dijadikan acuan operasional 

                                                        
28 Ridwan Amana, Wawancara, 03 Maret 2020. 
29 Ibid. 
30 Aziz Mushoffa, Observasi, 28 Februari 2020. 
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organisasi. Adanya tujuan dan sasaran digunakan untuk 

menjabarkan misi organisasi. Adapun tujuan dan 

sasaran MIN 1 Kota Madiun yang merupakan jabaran 

dari visi dan misi madrasahnya adalah sebagaimana 

tercantum dalam dokumen portofolio madrasah sebagai 

berikut:31 

a. Tujuan Umum: 

1) 90 % lulusan MIN 1 Kota Madiun dapat diterima di 

SMP / MTs / Pondok Pesantren favorit di wilayah 

Kota Madiun dan sekitarnya. 

2) Berprestasi  dalam even berbagai lomba akademis 

maupun non akademis di tingkat kota hingga 

nasional. 

3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang 

pendidikan, Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, 

UKS, Bimbingan dan konseling , kantin, Mushola  

secara maksimal. 

4) 80 % siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan 

bertindak sesuai ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                        
31 Dokumen Portofolio, LIPM, 2019. 
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5) 80% siswa memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar 

6) 80% siswa memiliki simpati dan empati dalam 

pelestarian lingkungan dan  pencegahan terhadap 

kerusakan lingkungan. 

 Di samping tujuan umum, di MIN 1 Kota 

Madiun ini juga memiliki tujuan khusus berupa 

tujuan inovasi yang dikembangkan sebagai bagian 

dari komitmen madrasah untuk terus berinovasi 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan.  

b. Tujuan Inovasi: 

Tujuan Inovasi MIN 1 Kota Madiun sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran di 

madrasah. 

2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 

penilaian. 

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan komite madrasah dalam bidang 

koperasi, tabungan, dan iuran. 

5) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan informasi komunikasi madrasah. 
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6) Meningkatkan kualitas pengawasan di bidang 

keamanan, kinerja guru dan karyawan serta 

berbagai kegiatan madrasah. 

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari visi, misi 

dan tujuan madrasah tersebut di atas adalah : 

c. Sasaran: 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran akademik 

dan non akademik secara simultan. 

2. Peningkatan kualitas ketaatan melaksanakan 

ibadah wajib, membaca Al-Quran dan perilaku 

Islami dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Peningkatan prestasi sampai dengan tingkat 

internasional baik di bidang akademik maupun 

non akademik. 

4. Peningkatan pada pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan, laboratorium, koperasi, UKS, 

bimbingan dan konseling, kantin, mushola  dan 

peran serta komite secara maksimal. 

5. Peningkatan kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan sekitar. 
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4. Perencanaan Strategik Program Pengembangan 

Madrasah Literat di MIN 1 Kota Madiun 

 Rencana strategik ini berisi kebijakan dan 

program literasi yang pada saatnya akan 

dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan pada rencana 

kinerja tahunan. Program-program yang berkaitan 

dengan pengembangan literasi di MIN 1 Kota Madiun 

ini seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Amana 

selaku Korbid Kurikulum MIN 1 Kota Madiun, sebagai 

berikut:32 

“Pada dasarnya yang dilakukan kurikulum untuk 

menyukseskan kegiatan literasi, mengacu kepada 

panduan gerakan literasi sekolah, yaitu meliputi 

pembiasaan, pembelajaran dan pengembangan.  

Kurikulum sudah melakukan pembagian tugas guru dan 

pengalokasian jam untuk melakukan pembiasaan, 

terutama 15 menit di awal pembelajaran. Selanjutnya 

dalam pembelajaran kurikulum memprogramkan 

penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) untuk membuat suasana pembelajaran lebih baik 

lagi. Sehingga kegiatan literasi di dalam PBM lebih 

terdukung. Termasuk dalam hal penilaian pembelajaran 

juga berbasis TIK. Sehingga laporan-laporan 

perkembangan literasi yang sangat berpengaruh kepada 

kualitas pembelajaran bisa terpantau progressnya.” 

 

                                                        
32 Ridwan Amana, Wawancara, 03 Maret 2020. 
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Melanjutkan penjelasan Ridwan Amana di atas, 

Hendro selaku Korbid Sarana Prasarana sekaligus 

Ketua Tim Literasi menambahkan terutama berkaitan 

dengan sarana prasaran untuk kegiatan literasi sebagai 

berikut:33 

“Untuk mendukung program kurikulum, sarpras sudah 

berusaha sekuat tenaga agar kebutuhan pembelajaran 

terutama yang menyangkut pelaksanaan literasi bisa 

terpenuhi. Mulai dari digitalisasi perpustakaan, sarana 

pembelajaran berupa CD pembelajaran, proyektor, e-

learning untuk daring, website, e-book, sampai kepada 

taman baca plus cafe baca sudah disiapkan oleh sarpras. 

Sehingga apapun yang diprogramkan oleh kurikulum 

sarpras selalu berusaha memenuhi. Dan alhamdulillah 

lumayan komplit.” 

 

 Selanjutnya Budi Ayu Febrina selaku 

Pustakawan MIN 1 Kota Madiun juga menambahkan 

berkaitan dengan kegiatan literasi di perpustakaan 

yaitu:34 

“Dari kurikulum programnya sudah mendukung banget 

untuk literasi. Kami yang di perpustakaan dalam 

pengelolaan dan pemrograman terkadang kualahan 

karena jadwal kunjung dan pelayanan buku terus 

meningkat. Sehingga mungkin yang perlu ditambah 

terus adalah koleksi buku-bukunya. Tugas dari 

kurikulum yang berhubungan dengan literasi membuat 

                                                        
33 Hendro, Wawancara, 03 Maret 2020. 
34 Budi Ayu Febrina, Wawancara, 04 Maret 2020. 
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para guru dan siswa mencari sumber belajar dari 

perpustakaan. Untungnya, sudah ada e-book online, 

sehingga akses lumayan terbantu.” 

 

 Dari hasil wawancara di atas, peneliti juga 

melakukan observasi dan penelitian dokumen literasi 

MIN 1 Kota Madiun, maka untuk program-program 

yang berkaitan dengan kegiatan literasi berhubungan 

dengan program gerakan literasi nasional yang meliputi 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran, sebagai 

berikut:35 

a. Program Pembiasaan 

1) Membaca buku non pelajaran 15 menit awal 

sebelum proses pembelajaran.  

Kegiatan pembiasaan ini dilakukan setiap hari. 

Setelah membaca para siswa diminta untuk mengisi 

jurnal baca masing-masing. Mereka mengisikan 

informasi yang berhasil mereka dapatkan dari 

bacaan yanag baru saja mereka  baca. Setiap siswa 

mempunyai capaian masing-masing. Buku yang 

mereka baca bisa berupa buku non pelajaran yang 

mereka bawa dari rumah, atau juga meminjam buku 

                                                        
35 Dokumen, Best Practice LIPM, 2019. 
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di layanan pojok baca kelas atau dari perpustakaan 

madrasah. 

2) Everyday with Quran.  

Kegiatan membaca Al-Quran setiap hari dengan 

tartil menggunakan metode An-Nuur. Dilakukan 

bersama-sama dengan dibimbing oleh guru. 

Selanjutnya setiap hari mengisi jurnal baca Quran. 

Diharapkan paling lambat 1 semester sudah bisa 

melaksanakan Khatmil Quran di setiap kelas 

masing-masing. Pelaksanaan membaca Al-Quran 

ini dimulai pada saat awal masuk kelas di pagi hari 

setelah berdoa, yaitu pada pukul 06.30-06.45 mulai 

hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 

3) Jumat Senyap 

Membaca tanpa bersuara buku non pelajaran 

diikuti menulis jurnal baca. Kegiatan ini dilakukan 

lebih lama dibanding Hari Senin-Kamis. Sebab para 

siswa diminta untuk secara bergiliran 

mengungkapkan kembali isi informasi dari bacaan 

yang mereka baca. Dan bagi penyaji yang memiliki 

keunggulan dalam bidang literasi akan 

mendapatkan apresiasi ataupun reward sesuai 

dengan program literasi MIN 1 Kota Madiun. 
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4) Jadwal membaca harian di pojok baca 

Setiap siswa mendapat giliran membaca di 

pojok baca sesuai jadwal dan wajib mengisi jurnal 

baca sebagai hasil dari membaca. Kegiatan ini 

dilakukan dengan mengambil waktu jam istirahat, 

atau 15 menit awal pelajaran setelah istirahat. 

Bahkan ketika sudah menyelesaikan tugas 

pembelajaran dari guru kegiatan ini juga boleh 

dilakukan. 

b. Program Pengembangan 

1) Pengembangan dari kegiatan pembiasaan:  

a) Menulis sinopsis hasil membaca 

b) Menampilkan hasil bacaan melalui public 

speaking 

c) Menampilkan roduk literat di forum e-learning 

dan mading 

d) Membuat karya tulis berupa cerpen, puisi dan 

cerita 

e) Membuat komentar di forum e-learning 

f) Menampilkan karya terbaik di majalah dan buku 

untuk diterbitkan 

2) Pengembangan sarana prasarana:  
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Pengembangan sarana prasarana dilakukan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan literasi 

yang berupa fasilitas media, layanan, maupun 

tempat yang representatif. Sehingga tercipta 

lingkungan dan sistem yang mendukung baik 

pembiasaan maupun pembelajaran. Adapun daftar 

program pengembangan sarana prasarana 

pendukung kegiatan literasi di MIN 1 Kota Madiun 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 : 

Program Pengembangan Sarana Prasarana Kegiatan Literasi 
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c. Program Pembelajaran 

 Program literasi di MIN 1 Kota Madiun dalam 

kegiatan pembelajaran selama ini menyesuaikan 

dengan metode pembelajaran Kurikulum 2013. 

Yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik 

(scientific approach). Yaitu melalui proses 

mengamati (observing), menanya (questioning), 

mengeksplorasi (exploring), menalar (associating) 

dan mengkomunikasikan (communicating). Oleh 

karena itu, di dalam proses pembelajaran kegiatan 

literasi merupakan dari proses. Kegiatan literasi ini 

digunakan mulai dalam membuat perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

penilaian. Berikut kegiatan literasi yang 

diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di MIN 

1 Kota Madiun: 

a) Integrasi literasi dalam perencanaan 

pembelajaran 

 Di MIN 1 Kota Madiun, penyusunan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun 

berdasarkan ketentuan kurikulum 2013. Di dalam 

perencanaan tersebut para pendidik memasukkan 

kegiatan membaca, baik itu teks maupun gambar 
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visual, untuk memulai kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan membaca ini bisa dilakukan secara 

senyap, keras bersama-sama, atau juga 

memperhatikan guru membaca dan siswa 

mengamati cara guru membaca, mengekspresikan 

dan memancing rasa ingin tahu siswa. Literasi juga 

dimasukkan di dalam proses pembelajaran dan 

kegiatan penutup sebagai bentuk laporan maupun 

penilaian. Kegiatan ini dimasukkan ke dalam 

dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Sehingga ada jaminan bahwa dalam setiap 

pembelajaran, kegiatan literasi ini selalu dilakukan 

baik oleh siswa maupun pendidik/guru. 

b) Integrasi literasi dalam proses pembelajaran 

 Di dalam proses pembelajaran, literasi ini 

banyak dimasukkan di dalam strategi pembelajaran 

oleh para pendidik di MIN 1 Kota Madiun. Para 

guru bisa memanfaatkan lingkungan fisik yang kaya 

dengan bacaan semisal, pojok baca yang berisi 

buku-buku bacaan pendamping, atau juga melalui 

LCD proyektor menampilkan tayang audio visual, 

sehingga para siswa diminta menangkap dan 

memberi komentar tertulis informasi yang diamati. 
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Bahkan menurut sebagian guru, kegiatan ini sangat 

menarik dan membantu para siswa untuk lebih 

cepat paham terhadap materi yang dipelajari. 

 Keberadaan TIK berperan sebagai sumber 

dalam pembelajaran yang berbentuk CD 

Pembelajaran, E-Book, akses internet wifi dan 

penggunaan LCD proyektor. Sebelum proses PBM 

berlangsung, guru harus mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan sumber media berbasis elektronik 

yang akan digunakan. Sarana tersebut sangat 

menunjang daya tarik siswa untuk belajar. 

c) Integrasi literasi dalam proses penilaian 

 Di dalam proses penilaian, kegiatan literasi ini 

dilakukan dalam bentuk soal yang memuat teks 

yang harus dibaca oleh para siswa. Soal-soal 

penilaian yang membutuhkan untuk membaca dan 

menalar ini juga digunakan para guru untuk melatih 

penyelesaian soal dengan kriteria HOTS. Kegiatan 

ini terus menerus dilakukan madrasah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di MIN 1 Kota 

Madiun ini terus meningkat. 

 Beberapa proses penilaian yang berupa 

penugasan dan soal, di MIN 1 Kota Madiun ini juga 
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sudah dilengkapi dengan fasilitas literasi digital. 

Yaitu dengan memanfaatkan program e-learning. 

Para siswa dapat berdiskusi di fitur forum, 

melakukan share tugas untuk mendapatkan respon 

teman maupun guru, termasuk mengirim tugas-

tugas terstruktur maupun tidak terstruktur dari guru. 

 Adapun program kegiatan madrasah literat di 

MIN 1 Kota Madiun, secara rinci dapat dicermati 

dari tabel di bawah ini: 

No. Nama Kegiatan Deskripsi 
Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung 

Jawab 

A. PEMBIASAAN  

1. Membaca 15 

menit diawal 

pembelajaran 

Membaca buku non 

pelajaran setiap hari 

(bisa bersama-sama, 

sendiri, mengikuti 

cara guru membaca) 

diikuti mengisi 

jurnal baca mandiri 

untuk laporan hasil 

membaca hari 

tersebut. 

Setiap hari: 

Senin – Kamis 

Pukul  06.45 – 

07.05 

Wali Kelas 

2. 

Everyday with 

Quran 

Membaca Al-Quran 

secara bersama-

sama diikuti 

mengisi jurnal baca 

Quran kelas untuk 

mengontrol bacaan 

sudah sampai mana. 

Setiap hari: 

pukul 07.05 – 

07.15 

Wali 

kelas/guru 

mapel jam 

pertama 

3. 

Jumat senyap Membaca buku non 

pelajaran dalam hati 

diikuti dengan 

mengisi jurnal baca 

dan laporan sinopsis 

hasil bacaan. 

Setiap hari 

Jumat: 06.45 – 

07.15 

Wali kelas 

4. 
Jadwal rutin 

membaca di 

Bergiliran 

mengikuti jadwal 

Dilaksanakan 

setiap hari: 15 

Wali kelas 

dibantu 
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pojok baca membaca yang 

disusun dipojok 

baca diikuti menulis 

jurnal pojok baca. 

menit setelah 

jam istirahat / 

di awal 

pelajaran 

setelah istirahat 

 

pengurus 

pojok baca 

B. 
PENGEMBAN

GAN 

 

1. 
Pengembangan 

dari pembiasaan 

 
 

 

a. Menulis sinopsis 

hasil membaca 

Dari hasil 

pembiasaan 

membaca anak-anak 

diberi kesempatan 

untuk merangkai 

menjadi sebuah 

sinopsis dan 

hasilnya disetorkan 

ke pustakawan 

Dilaksanakan 

pada saat 

jadwal 

kunjungan 

kelas di 

perpustakaan 

Wali kelas, 

guru Bahasa 

Indonesia, 

pustakawan 

b. Membuat karya 

tulis berupa 

cerpen, puisi dan 

cerita 

Dari hasil 

pembiasaan 

membaca anak-anak 

diberi kesempatan 

untuk menulis 

sebuah cerpen, puisi 

dan cerita sesuai 

pilihan masing-

masing, hasilnya 

disetorkan ke 

pustakawan. Karya 

terpilih akan 

diterbitkan menjadi 

sebuah buku atau 

dimuat di majalah 

 

Dilaksanakan 

pada saat 

jadwal 

kunjungan 

kelas di 

perpustakaan 

Wali kelas, 

guru Bahasa 

Indonesia, 

pustakawan 

c. Membuat 

komentar di 

forum e-learning 

Guru 

menyampaikan 

informasi 

berhubungan 

dengan berita-berita 

terbaru dan para 

siswa diminta 

memberikan 

komentar positif di 

forum salah satu 

fitur e-learning 

Dilaksanakan 

di rumah 

masing-maisng 

secara daring 

Wali kelas 

dan guru 

mapel 

terjadwal 
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2. 

Pengembangan 

sarana 

prasarana 

 

 

 

a. 
Pojok Baca di 

kelas 

Membuat tempat 

representatif untuk 

membaca yang 

berfungsi sebagai 

perpustakaan di 

kelas 

Terjadwal 

sesuai program 

madrasah 

Wali kelas 

dan 

paguyuban 

b. Zona Mading 

Menyiapkan tempat 

pajangan mading 

Terjadwal 

sesuai program 

madrasah 

Korbid 

sarpras dan 

tim literasi 

c. 

Penerbitan 

Majalah 

”Sajadah” 

Menerbitkan 

majalah setiap 6 

bulan sekali 

Terjadwal 

edisinya 

Tim literasi 

d. 
Penerbitan Buku 

fiksi/nonfiksi 

Menerbitkan buku 

berisi kumpulan 

karya siswa dan 

guru 

Terjadwal 

Tim literasi 

e. Cafe Reading 

Menyiapkan 

fasilitas bacaan di 

kafe baca 

Jam istirahat 

Petugas 

koperasi 

f. Digital Library 

Melengkapi fasilitas 

perpustakaan 

dengansistem digital 

Terjadwal 

sesuai program 

madrasah 

Korbid 

sarpras dan 

pustakawan 

g. 
E-Book, CD 

Pembelajaran 

Membuat dan 

menerbitkan e-

book, menyiapkan 

CD pembelajaran 

untuk membantu 

siswa dan guru 

dalam 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

Terjadwal  

Korbid 

sarpras dan 

pustakawan 

h. 
Website 

Madrasah 

Mengelola website 

yang berisi 

informasi, ebook 

yang menunjang 

literasi 

Terjadwal  

Korbid 

humas dan 

tim literasi 

i. 
CBT ( Computer 

Based Test ) 

Mengelola 

perangkat CBT 

untuk kegiatan 

assesssment 

Terjadwal  

Tim proktor 
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j. 
E-learning 

system 

Menyediakan 

fasilitas daring 

untuk menunjang 

kegiatan 

pembelajaran 

berbasis literasi 

online 

Terjadwal  

Semua guru 

C. 
PEMBELAJAR

AN 

 
 

 

1. 

Integrasi dalam 

Perencanaan 

pembelajaran 

Kegiatan literasi 

dimasukkan dalam 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Awal tahun 

ajaran baru 

Semua guru 

2. 

Integrasi dalam 

proses 

pembelajaran 

Memasukkan 

kegiatan literasi 

membaca, menulis 

melalui pemahaman 

dengan 

memanfatkan media 

LCD proyektor, CD 

pembelajaran, e-

book, e-learning, 

dan lingkungan 

kaya teks yang ada 

di kelas   

Setiap 

pembelajaran 

Semua guru 

3. 
Integrasi dalam 

penilaian 

Memasukkan 

kriteria soal HOTS 

dalam penyusunan 

soal untuk penilaian 

Setiap kegiatan 

penilaian 
Semua guru 

Tabel 3.5: 

Rencana Strategik Program Kegiatan Madrasah Literat  

di MIN 1 Kota Madiun 

 

 

d. Pengembangan Perpustakaan 

Garda depan implementasi literasi berawal dari 

perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai 
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sumber utama gerakan literasi, haruslah mendapat 

perhatian serius dari madrasah. Perpustakaan adalah 

salah satu sarana penunjang informasi bagi kebutuhan 

warga sekolah. Seperti yang disebutkan pada  Undang-

Undang No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pada 

Bab I Pasal I, bahwa perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

Berikut wawancara peneliti dengan Budi Ayu 

Febrina, selaku Pustakawan dan anggota tim literasi 

MIN 1 Kota Madiun:36 

“MIN 1 Kota Madiun, sebagai sekolah terfavorit di 

Kota Madiun ini memiliki dua perpustakaan yang 

terletak di kampus 1 dan kampus 2. Dengan jumlah 

siswa 1590 dan dengan durasi waktu istirahat 2 x 15 

menit setiap harinya, membuat kami (pustakawan) 

berpikir bagaimana cara mengelola perpustakaan yang 

berada di dua tempat berbeda ini agar dapat terkelola 

dan termonitor dengan baik, berjalan sesuai dengan 

fungsinya serta dapat memberikan pelayanan terbaik 

bagi (pemustaka) pengunjung baik siswa, guru, 

karyawan ataupun tamu yang ingin menikmati fasilitas 

perpustakaan ini.”  

 

                                                        
36 Budi Ayu Febrina, Wawancara, 04 Maret 2020. 
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Menurut Hendro, selaku Korbid Sarana 

Prasarana menambahkan penjelasan Budi Ayu Febriana 

bahwa:37 

“Pemandangan siswa mengantri untuk mengisi buku 

daftar hadir pengunjung, di mana durasi atau jadwal 

kunjung bagi siswa hanya diberikan pada saat jam 

istirahat yakni 15 menit, siswa bingung mencari jenis 

dan letak buku yang ingin dibaca serta tumpukan kertas 

yang banyak dalam administrasi pustakawan adalah 

suasana yang dulu sering kami jumpai di perpustakaan 

MIN 1 Kota Madiun. Namun sekarang, Slims Senayan, 

atau lengkapnya Senayan Library Management System 

(SLiMS), yang merupakan perangkat lunak sistem 

manajemen perpustakaan (library management system) 

sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3 

hadir di Perpustakaan “Bustanul Ilmi” MIN 1 Kota 

Madiun. Sistem ini telah menjadikan perpustakaan 

berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan 

sebutan digilib ( digital library ). Sistem SLIMS ini 

telah menjawab permasalahan-permasalahan yang 

menghambat kemajuan dan perkembangan madrasah, 

khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan untuk warga madrasah.”  

 

Berikut program kerja perpustakaan “Bustanul 

Ilmi”, untuk memaksimalkan kegiatan literasi modern 

di MIN 1 Kota Madiun :38 

1. Perencanaan  

                                                        
37 Hendro, Wawancara, 03 Maret 2020. 
38 Dokumen, Best Practice LIPM, 2019. 
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No Jenis Program 

Kerja 

Harian Mingguan Bulanan Tahunan 

1 Pengadaan 

mesin pencetak 

kartu 

perpustakaan ( 

digilib card 

printer) 

   √ 

2 Pengadaan kartu 

perpustakaan / 

Digilib Card 

berbasis SLIMS  

bagi siswa, guru 

dan karyawan  

   √ 

3 Pengadaan buku    √ 

4 Pembarcode an 

buku berbasis 

SLIMS 

   √ 

5 Kunjungan siswa  

 Indoor 

 Outdoor 

 Digital 

√    

6 Lomba 

perpustakaan 

kelas  

   √ 

7 Kegiatan Gemar 

Membaca di 
  √  
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Mobil Keliling 

Perpus Kota 

Madiun  

8 Pemberian 

rewards dan 

punishment  

  √  

9 Monitoring 

sirkulasi 

pustakawan dan 

pemustaka 

melalui SLIMS 

√    

Tabel 3.6: 

Program Perencanaan Perpustakaan “Bustanul Ilmi” 

 

2. Pelaksanaan  

Dalam mewujudkan optimalisasi sistem kerja 

SLIMS di perpustakaan tentunya membutuhkan alat 

yang canggih serta manajemen perpustakaan yang 

termonitor dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu 

dalam pelaksanaan dan penerapan SLIMS pada 

perpustakaan Bustanul Ilmi ini, beberapa hal yang telah 

dilakukan oleh madrasah di antaranya yaitu: 

a. Membentuk struktur organisasi pustakawan  

Peran pustakawan menjadi penting dalam hal ini 

karena pustakawan harus mengelola sekaligus menjadi 
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operator dalam pelayanan digilib berbasis Slims. 

Masing-masing pustakawan mempunyai user name dan 

password untuk masuk pada sistem ini.  

Adapun struktur organisasi Perpustakaan 

“Bustanul Ilmi” MIN 1 Kota Madiun adalah sebagai 

berikut: 

 

 

b. Pengadaan mesin pencetak kartu (Id Card 

Printer) dan pembuatan kartu perpustakaan 

digital (Digilib Card ) berbasis Slims 

Mesin pencetak kartu (Id Card Printer) adalah 

sebuah alat pencetak kartu yang dirancang secara 
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khusus untuk mencetak id card dengan bahan kartu 

plastik atau PVC Card. Dengan penerapan teknologi 

yang canggih dalam proses pencetakan kartu menjadi 

lebih efisien dan cepat serta tentunya menghasilkan id 

card yang sempurna. 

Pembuatan digilib card/kartu anggota 

perpustakaan berbasis Slims ini diperuntukkan bagi 

seluruh warga madrasah yakni siswa, guru dan 

karyawan. Bagi siswa dikenai biaya kurang lebih Rp 

15.000,- untuk setiap pembuatan kartu. Di dalam id 

card tersebut terdapat foto, identitas nama serta nomor 

barcode anggota perpustakaan berbasis Slims, sehinga 

semua warga madrasah dapat menikmati fasilitas 

perpustakaan berbasis digital ini dengan mudah dan 

efektif. 

 

3. Output dan Dokumentasi  

Penerapan sistem Slims ini sangat membantu dan 

memberi banyak manfaat bagi pustakawan maupun 

pemustaka, di antaranya yaitu:39 

 

                                                        
39 Ibid. 
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Bagi Pustakawan Bagi Pemustaka 

- Paperless. Pustakawan 

lebih berhemat kertas dalam 

pengelolaan administrasi 

karena tidak perlu mencetak 

berlembar-lembar daftar 

hadir, data peminjaman dan 

pengembalian buku. Karena 

slims sudah mengcover hal-

hal tersebut secara detail, 

otomatis dan akurat.  

- Easy monitoring. Sistem 

slims dapat diakses baik 

secara online maupun 

offline. Dengan keberadaan 

perpustakaan MIN 1 Kota 

Madiun yang berada di dua 

tempat yaitu di kampus 1 

dan kampus 2, sistem 

SLIMS telah terintegrasi 

dan dapat diakses dengan 

mudah kapan pun dan di 

mana pun pustakawan 

berada.  

- Efisiensi waktu ketika 

berkunjung ke perpustakaan 

baik sirkulasi pada saat  

berkunjung untuk membaca, 

meminjam maupun 

mengembalikan buku. 

Dengan menggunakan digilib 

card / kartu anggota 

perpustakaan berbasis Slims, 

waktu mereka dalam 

menikmati fasilitas 

perpustakaan lebih efektif. 

Mereka tidak perlu lagi 

mengantri panjang dan lama 

saat berkunjung.  

- Pemustaka lebih mudah 

mencari buku yang 

diinginkan serta lebih mudah 

menemukan buku di loker 

yang sudah terklasifikasi 

sesuai dengan DDC ( Dewey 

Decimal Classification).  

Tabel 3.7: 

Manfaat Sistem Slims 
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BAB  IV 

PEMBAHASAN 

 

 

 Pada dasarnya manajemen perencanaan strategik 

memiliki tiga fase utama. Pertama, menyelaraskan kepentingan 

organisasi/madrasah dengan kepentingan para pemangku 

kepentingan (stakeholder), yaitu setiap pihak yang 

berkontribusi serta terkena dampak dari berbagai aktifitas yang 

dilakukan oleh organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus 

mengidentifikasi dengan tepat siapa saja yang menjadi 

pemangku kepentingannya dan sejauh mana perannya dalam 

membangun kelancaran aktifitas dan kemajuan organisasi. 

Kedua, memformulasikan apa saja strategi organisasi, yang 

dimulai dari penyusunan visi dan misi. Selanjutnya akan 

ditetapkan sasaran strategik, yaitu hasil spesifik yang ingin 

dituju untuk dapat mencapai misi yang telah dicanangkan. 

Agar strategic objectives yang ditetapkan realistis, terukur dan 

jelas, sebuah organisasi harus memahami hal-hal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya termasuk peluang 

dan ancaman yang dimanfaatkan dan diwaspadai, sehingga 

harus melakukan diagnosa terlebih dahulu dengan melakukan 

analisis lingkungan internal dan eksternal lembaga. Ketiga, 
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menyusun rencana strategik fungsional terhadap program-

program dan aktifitas yang dilakukan untuk mencapainya.1    

 Pada penelitian ini, manajemen perencanaan strategik 

difokuskan pada langkah-langkah memformulasikan strategi 

madrasah yang meliputi:2 (1) analisis lingkungan internal dan 

eksternal, (2) penyusunan visi, misi, (3) penetapan tujuan dan 

sasaran madrasah, serta (4) penyusunan program strategik 

dalam pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun. 

 

A. Perencanaan Strategik Analisis Lingkungan untuk 

Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 Kota 

Madiun 

 Pencermatan lingkungan strategik merupakan 

kegiatan dalam rangka merumuskan rencana strategik 

melalui penguasaan informasi tentang masalah dalam 

lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis 

lingkungan ini adalah supaya organisasi mengenali 

kekuatan dan kelemahan internal serta memahami peluang 

dan tantangan eksternal, sehingga dapat megantisipasi 

perubahan di masa yang akan datang. Dengan 

                                                 
1 AB. Susanto, Manajemen Stategik Komprehensif, (Jakarta :  Airlangga, 

2014), 13-14. 
2 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 

(Bandung: Refika Utama, 2011), 283. 
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menggunakan informasi hasil PLI (Pencermatan 

Lingkungan Internal) dan PLE (Pencermatan Lingkungan 

Eksternal), organisasi lebih mampu mengambil langkah 

jangka panjang.3 Hal senada dengan Sedarmayanti, 

dipaparkan oleh Dwi Kartini Yahya, bahwa analisis 

internal adalah kajian terhadap kekuatan dan kelemahan 

organisasi dengan mengidentifikasi kuantitas dan kualitas 

sumber-sumber yang tersedia bagi organisasi. Sedangkan 

analisis eksternal yaitu kajian terhadap operasional 

lingkungan dengan mengidentifikasi kesempatan dan 

ancaman strategik terhadap operasional lingkungan 

organisasi.4 

 Sesuai dengan teori tersebut di atas, MIN 1 Kota 

Madiun telah melakukan langkah analisis/pencermatan 

lingkungan internal dan eksternal untuk mendapatkan 

informasi tentang kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats) 

supaya tepat dalam merumuskan cita-cita yang tertuang di 

dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah. Langkah-

langkah yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan 

berikut ini : 

                                                 
3 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 292. 
4 Dwi Kartini Yahya, Perspektif Umum Manajemen Strategik, (Jakarta: 

Erlangga, 2014), 38. 
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1. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis/pencermatan lingkungan internal dengan 

melakukan scanning terhadap kekuatan dan kelemahan 

yang ada di lingkungan internal madrasah yang dapat 

dikelola oleh manajemen, meliputi: (1) struktur organisasi, 

(2) sistem organisasi, (3) sumber daya organisasi, (4) 

anggaran/sumber pembiayaan, (5) faktor pendukung 

kinerja lainnya.5 Berkaitan dengan pengembangan 

madrasah literat, MIN 1 Kota Madiun telah melakukan 

analisis lingkungan internal meliputi:  

a. Sumber Daya Madrasah 

 Sumber daya madrasah meliputi peserta didik serta 

tenaga pendidik dan kependidikan. Hasil pencermatan 

lingkungan internal, MIN 1 Kota Madiun mengenali 

kebutuhan peserta didik akan pentingnya pendidikan 

karakter Islami, kebutuhan mereka supaya mampu 

berkompetisi untuk mengukur kemampuan yang sudah 

mereka pelajari dan kepedulian terhadap lingkungan 

yang lestari. Peserta didik tersebut direkrut dengan cara 

seleksi meliputi kemampuan kognitif dan 

psikomotorik, psikologi dan tipe keceradasan yang 

dimiliki, usia, dan zonasi. Dari perekrutan dan 

                                                 
5 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 292. 
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kebutuhan mereka maka madrasah menetapkan standar 

kelulusan di atas standar kelulusan sekolah-sekolah 

yang berada di sekitarnya. 

  Untuk sumber daya pendidik dan tenaga 

kependidikan MIN 1 Kota Madiun mengidentifikasi 

potensi mereka dari kondisi saat sekarang, mulai dari 

potensi yang sudah ada dan yang kurang dan harus 

melakukan perekrutan baru. Beberapa kriteria sudah 

ditetapkan agar mendapatkan calon pendidik yang 

mampu diajak untuk merealisasikan visi dan misi 

madrasah. 

b. Sistem Organisasi Madrasah 

 Terdiri dari kurikulum, sarana prasarana, dan 

struktur organisasi yang diberlakukan di madrasah. 

Madrasah mengenali kurikulum 2013 yang 

diberlakukan pemerintah adalah sebagai kekuatan 

untuk mewadahi program pengembangan madrasah 

literat. Sehingga hal-hal yang menjadi kelemahan yang 

berupa program-program yang belum disusun harus 

segera disesuaikan untuk menjalankan program literasi 

di madarsah ini. Seperti pembaharuan di dalam delapan 

standar nasional pendidikan, dokumen satu madrasah, 

dan struktur organisasi. Pencermatan ini yang 
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diidentifikasi oleh MIN 1 Kota Madiun dan saat ini 

dijalankan berupa pemrograman dan perbaikan. 

c. Anggaran / Sumber Pembiayaan Madrasah 

  Sumber pembiayaan di MIN 1 Kota Madiun 

telah diidentifikasi dan disepakati bersama untuk 

mendukung program-program madrasah yang 

bersumber dari : DIPA, Komite, Koperasi Madrasah, 

Paguyuban. Semula untuk madrasah negeri hanya 

bersumber dari DIPA saja. Namun setalah melakukan 

kajian lingkungan internal, bahwa untuk menjalankan 

program yang disusun bersama tidak mungkin dapat 

terealisasi tanpa ada dukungan dari pihak lain. 

Selanjutnya rapat bersama pemangku kepentingan 

menyepakati dengan menambah sumber pembiayaan 

dari komite, koperasi dan paguyuban. 

 

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

  Percermatan lingkungan eksternal yaitu 

melakukan scanning terhadap peluang dan tantangan 

yang ada di lingkungan eksternal madrasah (yang tidak 

dikelola manajemen), meliputi :  
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a. Task Environment: secara langsung berinteraksi 

dan mempengaruhi organisasi, seperti klien, 

konsumen, stakeholders, dan sebagainya. 

b. Societal environment: umumnya terdiri dari elemen 

penting seperti ekonomi, teknologi, sosial, budaya, 

politik, lingkungan hidup, ekologi, geografi, dan 

lain-lain.6  

 Dengan menyesuaikan teori di atas, bahwa MIN 1 

Kota Madiun telah melakukan pencermatan lingkungan 

eksternal yang meliputi: 

1) Task environment, dalam kategori ini adalah 

stakeholder yang tidak dikelola manajemen. Dalam 

hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian 

Agama Kota Madiun. Kementerian Agama adalah 

kementerian yang menaungi MIN 1 Kota Madiun 

sebagai sekolah berstatus negeri. Sehingga peran 

Kementerian Agama menjadi sangat penting untuk 

terlibat dalam menyusun visi, misi, tujuan dan 

sasaran madrasah. Dukungan berupa kebijakan, 

rekomendasi, bantuan pembiayaan/sarana prasarana 

dan tata aturan menjadi hal yang dibutuhkan untuk 

merencanakan strategi. 

                                                 
6 Ibid., 293. 
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2) Societal Environment, dalam katregori ini adalah 

lingkungan sosial madrasah. MIN 1 Kota Madiun 

mengenal lingkungan madrasahnya sebagai obyek 

untuk mempromosikan program pendidikannya. 

Sementara itu ketika masyarakat tersebut sudah 

melakukan respon maka mereka memiliki 

kewenangan penuh untuk menolak atau menerima 

program-program yang ditawarkan. Sebagai 

peluang (opportunity) madrasah melihat lingkungan 

sosial tersebut merupakan lingkungan yang melek 

informasi dan rasional. Sehingga program-program 

yang dikembangkan selalu memerlukan dukungan 

masyarakat. Akan tetapi madrasah juga tidak 

menafikan lingkungan sosial dari kompetitornya 

yang bisa jadi menolak program-program yang 

ditawarkan, dan ini menjadi faktor ancaman 

(threats) yang harus direspon oleh lembaga. 

 Dalam hal pencermatan lingkungan baik internal 

maupun eksternal, MIN 1 Kota Madiun telah melakukan 

langkah-langkah yang sesuai dengan teori-teori yang 

berkembang. Sehingga program pengembangan madrasah 

literat dapat berjalan sebagai salah satu program inovasi 

madrasah yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai 
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Madrasah Literat Terbaik di Propinsi Jawa Timur Tahun 

2019. 

 Pencapaian prestasi tersebut di atas diperoleh 

setelah madrasah berupaya untuk memaksimalkan segenap 

potensinya dan memenuhi serta memperbaiki beberapa hal 

yang menjadi kelemahan yang ada. Sehingga usaha untuk 

mencapai keberhasilan dalam mengembangkan diri 

sebagai madrasah literat akhirnya terwujud dengan 

meningkatnya kualitas pembelajaran dan pembiasaan 

sebagai karakter madrasah. 

 Kegiatan analisis lingkungan internal dan eksternal 

sebagai bagian dari tahap perencanaan dalam 

mengembangkan madrasah literat telah dilakukan 

berdasarkan teori yang meliputi: (1) analisis lingkungan 

internal terdiri dari peserta didik dan tenaga pendidik, 

kurikulum, sarana prasarana, dan  keuangan madrasah (2) 

analisis lingkungan ekternal meliputi : lingkungan sosial 

(societal environment), dan pemerintah/kemenag (task 

environment). 

Adapun kegiatan analisis lingkungan internal 

dilakukan dengan fokus pada kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) MIN 1 Kota Madiun dan analisis 

lingkungan eksternal yang dilakukan untuk mencermati 
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peluang (opportunities) dan ancaman (threats) berkaitan 

dengan pengembangan madrasah literat. Sehingga dapat 

diketahui sebenarnya positioning madrasah ini berada di 

mana dan harapan dari pelanggan dan pihak terkait bisa 

terakomodir. Penjelasan sederhana dari kegiatan analisis 

lingkungan ini dapat disimak melalui bagan berikut ini: 

 

Gambar 4.1: 

Rencana Strategik Menganalis Lingkungan Internal Dan Eksternal  

Dalam Pengembangan Madrasah Literat Di MIN 1 Kota Madiun 
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B. Perencanaan Strategik Merumusan Visi dan Misi 

Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 Kota 

Madiun 

 Sebagaimana disampaikan pada bab dua, bahwa dalam 

menyusun langkah untuk merumuskan strategi dimulai dari 

menentukan visi dan misi madrasah. Setelah sebelumnya 

telah dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun 

eksternal. Visi merupakan gambaran tentang masa depan 

yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu 

tertentu. Visi juga merupakan pernyataan yang 

diucapkan/ditulis hari ini, merupakan proses manajemen 

saat ini, yang menjangkau masa depan. Visi dinyatakan 

pula sebagai kondisi ideal tentang masa depan yang 

realistik, dapat dipercaya, meyakinkan serta mengandung 

daya tarik. Sebuah visi memiliki beberapa kriteria antara 

lain: (1) singkat, sederhana, jelas (2) menarik, mudah 

diingat (3) sesuai dengan nilai-nilai madrasah (4) bersifat 

melibatkan semua orang. 7 

 Adapun misi adalah pernyataan mengenai hal yang 

harus dicapai madrasah bagi pihak yang berkepentingan. 

Misi juga mencerminkan produk/layanan yang ditawarkan. 

Dengan pernyataan, misi dijelaskan mengapa madrasah 

                                                 
7 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 290. 
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perlu eksis dan bermakna yang akan datang. Kriteria misi 

meliputi (1) penjelasan produk/layanan yang sangat 

diperlukan masyarakat, (2) harus jelas sasaran publik yang 

akan dilayani, (3) kualitas produk/layanan harus memiliki 

daya saing yang meyakinkan masyarakat. Perumusan misi 

merupakan hakekat eksistensi madrasah yang dapat 

menjadi fondasi penyusunan perencanaan strategis yang 

menunjukkan pentingnya madrasah. Perumusan misi juga 

harus jelas menyatakan kepedulian madrasah terhadap 

kepentingan pelanggan. 8 

 Berdasarkan teori tersebut di atas, MIN 1 Kota Madiun 

merumuskan visi dan misi madrasah dengan menawarkan 

kebutuhan pelanggannya berupa penguatan pendidikan 

karakter Islami, bimbingan prestasi yang kompetitif dan 

kepedulian terhadap lingkungan. Semua yang 

diprogramkan berkaitan dengan kebutuhan pelanggan 

tersebut berdasarkan : 

a. Visi Madrasah: “Terwujudnya generasi berakhlak 

robbani, berprestasi dan berwawasan lingkungan”. 

b. Misi Madrasah:  

1. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat 

sekaligus sebagai miniatur masyarakat Islami 

                                                 
8 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 291. 
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(menjadikan madrasah sebagai laboratorium 

keagamaan ). 

2. Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan yang berbasis 

pelestarian fungsi lingkungan. 

3. Memberikan wadah kepada siswa guna mengenali 

potensi diri sejak dini dan mengembangkannya 

secara optimal. 

4. Melaksanakan pembiasaan siswa berakhlaqul 

karimah dan pembiasaan mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

5. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

6. Menerapkan manajemen partisipatif dengan 

melibatkan segenap komponen  madrasah yang ada. 

 Berkaitan dengan pengembangan madrasah literat yang 

memiliki sebuah budaya inovatif dalam mendidik siswa 

MIN 1 Kota Madiun menjadi gemar membaca dan menulis, 

di dalam visi dan misi madrasah berada  dalam muatan 

karakter generasi robbani. Visi dan misi ini sesuai dengan 

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan 

budi pekerti, salah satu kegiatan di dalamnya adalah 

“kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum 

waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
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menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan 

keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai 

secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, 

berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang 

disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.9 

  Penguatan pendidikan karakter dilakukan dalam 

proses habituasi yang terkondisi di sekolah. Adapun 

implementasi budaya literasi secara praksis operasional 

dapat dilakukan seiring sejalan dengan upaya penguatan 

pendidikan karakter itu sendiri. Keduanya dikemas secara 

integratif maupun kronologis dalam konteks pembelajaran 

Abad 21. Konteks pembelajaran Abad 21 sebagaimana 

dikenal dengan 4C’s memiliki 4 kompetensi yang harus 

dikuasai siswa nantinya, antara lain: (1) komunikasi; (2) 

kolaborasi; (3) berpikir kritis dan pemecahan masalah; (4) 

mencipta. Dengan adanya sinergisitas dalam upaya 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya literasi 

dalam konteks pembelajaran abad 21 di sekolah dasar 

diharapkan dapat tercipta secara nyata generasi emas 2045 

                                                 
9 Dewi Utama Faizah, et.al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah Dasar, 

(Jakarta : Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI, 2016), 02. 
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sebagaimana diharapkan.10 Visi dan misi pengembangan 

madrasat literat di MIN 1 Kota Madiun ini menjadi bagian 

dari kebutuhan masyarat yang berorientasi pada masa 

depan, termasuk masa depan bangsa ini. 

  Berdasarkan uraian analisis perumusan visi dan 

misi MIN 1 Kota Madiun di atas, maka dapat digambarkan 

secara sederhana sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2: 

Perencanaan Strategik Merumuskan Visi dan Misi Madrasah Literat 

Di MIN 1 Kota Madiun 

                                                 
10 Asri Harfiyani, Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Literasi 

Dalam Konteks Pendidikan Abad 21 Di Sekolah Dasar, (Prosiding Seminar, 

Menyongsong Transformasi Pendidikan Abad 21:UNJ, 2018), 141. 
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 Dapat disimpulkan bahwa perumusan visi dan misi 

MIN 1 Kota Madiun dalam mengembangkan madrasah literat 

telah dilakukan dengan melibatkan semua pihak (stakeholders) 

dan mempertimbangkan bersama aspek-aspek diagnosis yang 

menjadi kebutuhan pelanggan di antaranya; program 

pemerintah, karakter, prestasi dan pelestarian lingkungan. 

Sehingga dihasilkan 3 komponen utama yang menjadi visi dan 

diturunkan menjadi misi madrasah, yaitu generasi berakhlak 

robbani, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Adapun 

pengembangan madrasah literat diturunkan dari komponen 

generasi berakhlak robbani yang bermuatan karakter membaca 

dan menulis, dan berprestasi yang memiliki muatan kompetitif 

sebagai buah dari penguatan kualitas pembelajaran yang 

disupport oleh kegiatan literasi. 

 

C. Perencanaan Strategik Merumusan Tujuan dan 

Sasaran Pengembangan Madrasah Literat di MIN 1 

Kota Madiun 

 Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari 

pernyataan misi. Dan juga hasil akhir yang akan dicapai 

dalam waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun secara 

konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi. Secara 

kolektif, tujuan organisasi ini menggambarkan arah 
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strategik organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan 

sesuai tugas dan fungsi organisasi. Mempertajam fokus 

pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas agar 

mengarah kepada semua program dan aktifitas organisasi 

dalam melaksanakan misinya. Tujuan ini pula yang 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program 

dalam rangka merealisasikan misi.11 

 Penyusunan tujuan organisasi memiliki kriteria di 

antaranya: (1) harus serasi dan mengklarifikasi misi 

organisasi, (2) memenuhi kontribusi pencapaian misi, (3) 

jawaban dari prioritas/masalah yang teridentifikasi kajian 

analisis lingkungan internal dan eksternal, (4) 

menggambarkan hasil yang akan dicapai, (5) mengandung 

unsur idealistik, keinginan kuat menjadi baik dan berhasil, 

(6) mencakup jangka waktu relatif panjang.12 

 Adapun sasaran organisasi merupakan penjabaran 

tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu rencana 

strategi. Hal tersebut akan memberikan fokus pada 

penyusunan program dan kegiatan, sehingga harus bersifat 

spesifik, terinci, terukur, dan realistis.13 

                                                 
11 Sedarmayanti, Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan, 298. 
12 Ibid, 298-299. 
13 Ibid. 
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 Tujuan dan sasaran MIN 1 Kota Madiun untuk 

mencapai misinya terumuskan sebagai berikut : 

a. Tujuan Madrasah : 

1) 90 % lulusan MIN 1 Kota Madiun dapat diterima di 

SMP/MTs/Pondok Pesantren favorit di wilayah Kota 

Madiun dan sekitarnya. 

2) Berprestasi  dalam even berbagai lomba akademis 

maupun non akademis di tingkat kota hingga nasional. 

3) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang 

pendidikan; perpustakaan, laboratorium, koperasi, UKS, 

bimbingan dan konseling , kantin, mushola  secara 

maksimal. 

4) 80% siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan bertindak 

sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) 80% siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan 

sekitar 

6) 80% siswa memiliki simpati dan empati dalam 

pelestarian lingkungan dan  pencegahan terhadap 

kerusakan lingkungan. 

 Berdasarkan teori tersebut di atas, rumusan tujuan 

umum madrasah mencerminkan misi yang akan dicapai 

oleh MIN 1 Kota Madiun. Misi madrasah yang terdiri dari 
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6 (enam) point di atas, diikuti dengan gambaran hasil yang 

akan dicapai sejumlah 6 (enam) point pada tujuan 

madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan madrasah 

yang dirumuskan telah menjawab prioritas/masalah yang 

teridentifikasi ketika melakukan kajian analisis lingkungan 

baik internal maupun eksternal. Sehingga mampu 

mengklarifikasi dan serasi dengan misi madrasah. 

b. Sasaran Madrasah 

 Adapun sasaran madrasah berdasarkan teori 

merupakan penjabaran dari tujuan madrasah yang 

memberikan fokus pada program dan kegiatan yang 

spesifik dan realistis telah disusun sebagaimana berikut: 

1. Peningkatan kualitas pembelajaran akademik dan non 

akademik secara simultan. 

2. Peningkatan kualitas ketaatan melaksanakan ibadah 

wajib, membaca Al-Quran dan perilaku Islami dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Peningkatan prestasi sampai dengan tingkat 

internasional baik di bidang akademik maupun non 

akademik. 

4. Peningkatan pada pengelolaan dan pelayanan 

Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, UKS, 
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bimbingan dan konseling, kantin, mushola  dan peran 

serta komite secara maksimal. 

5. Peningkatan kepedulian terhadap pelestarian 

lingkungan sekitar. 

 Secara ringkas rumusan tujuan dan sasaran 

pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun 

ditunjukkan oleh gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.3 : 

Perencanaan Strategik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Madrasah 

Literat Di MIN 1 Kota Madiun 
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 Sasaran yang hendak dicapai oleh MIN 1 Kota Madiun 

adalah berupa peningkatan-peningkatan di berbagai bidang 

yang sudah dirumuskan dalam visi dan misi madrasah. Dalam 

merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan madasah literat 

di MIN 1 Kota Madiun dilakukan bersama oleh segenap 

stakeholders dengan menjabarkannya dari misi madrasah. Hal 

tersebut terinci dalam lima komponen tujuan dan sasaran. 

Adapun pengembangan madrasah literat diturunkan dari 

komponen yang terdapat di dalam tujuan dan sasaran yakni, 

perilaku Islami sebagai kegiatan pembiasaan, prestasi sebagai 

motivasi dan produk dari kualitas pembelajaran yang ditunjang 

oleh kegiatan literasi, dan layanan perpustakaan sebagai sarana 

pengembangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan 

literasi. 

  

D. Perencanaan Strategik Program Pengembangan 

Madrasah Literat di MIN 1 Kota Madiun 

 Rencana strategik meliputi penetapan tujuan, 

sasaran dan strategi organisasi yang berisi kebijakan dan 

program (pada saatnya akan dioperasionalkan dalam 

bentuk kegiatan pada rencana kinerja tahunan). Materi ini 

merupakan kelanjutan dari penetapan Faktor Kunci 

Keberhasilan (FKK), di mana setiap FKK akan memandu 
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penetapan tujuan (menjembatani penjabaran misi ke dalam 

tujuan), dan setiap tujuan dirinci menjadi beberapa sasaran, 

dan masing-masing sasaran memiliki beberapa strategi 

yang dituangkan ke dalam kebijakan dan program.14 

Sesuai dengan teori tersebut MIN 1 Kota Madiun 

menyusun program-program dan kebijakan tentang 

pengembangan madrasah literat sebagai program inovasi 

madrasah.  

Strategi pengembangan literasi yang diturunkan dari 

sasaran madrasah yaitu: 

a. Peningkatan kualitas pembelajaran akademik dan non 

akademik secara simultan. Sasaran ini dituangkan ke 

dalam strategi program integrasi literasi di bidang 

pembelajaran. Yaitu dengan memasukkan kegiatan 

literasi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Penilaian 

(assessment ). 

b. Peningkatan kualitas ketaatan melaksanakan ibadah 

wajib, membaca Al-Quran dan perilaku Islami dalam 

kehidupan sehari-hari. Sasaran yang berupa kegiatan 

membaca Al-Quran dan perilaku Islami, disusun 

strateginya dengan melakukan kegiatan pembiasaan. 

                                                 
14 Ibid., 297. 
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Karena point tersebut berkaitan dengan penguatan 

karakter. Di antara program pembiasaan dalam bidang 

literasi meliputi: (1) membaca buku non pelajaran 15 

menit di awal pembelajaran, (2) everyday with Quran, 

(3) Jumat senyap, (4) jadwal membaca harian di pojok 

baca kelas.  

c. Peningkatan prestasi sampai dengan tingkat 

internasional baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Sasaran ini dicapai dengan program 

pembinaan dan lomba-lomba yang bertema literasi 

yang diselenggarakan oleh madrasah. Sehingga 

madrasah lebih cepat mengidentifikasi peserta didik 

yang memiliki progress yang baik di bidang literasi. 

Kegiatan ini dalam gerakan literasi masuk kategori 

pengembangan. 

d. Peningkatan pada pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan, laboratorium, koperasi, UKS, bimbingan 

dan konseling, kantin, mushola, dan peran serta komite 

secara maksimal. Sasaran di bidang pengelolaan dan 

pelayanan ini untuk kegiatan literasi menggunakan 

strategi optimalisasi sarana dan prasarana 

perpustakaan. Strategi ini termasuk dalam kegiatan 

pengembangan literasi. Program-program perpustakaan 
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merupakan penggerak utama dalam kegiatan literasi. 

Oleh karena itu, MIN 1 Kota Madiun memaksimalkan 

pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sebagai basis 

keunggulan dalam memajukan kegiatan literasi. Mulai 

dari transformasi ke digital library, struktur organisasi 

pustakawan, kartu anggota digital, e-book online, 

reward untuk prestasi literat, koleksi buku-buku baru, 

penerbitan karya tulis siswa serta guru dan sebagainya. 

Semua telah diprogramkan oleh madrasah dan menjadi 

rencana strategik untuk menyukeskan pengembangan 

MIN 1 Kota Madiun menjadi sebuah madrasah literat. 

Berdasarkan analisis di atas, maka MIN 1 Kota 

Madiun telah melakukan perencanaan strategik dengan 

menyusun program-program yang merupakan strategi 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran 

sebagai madrasah literat yang menjalankan kegiatan 

gerakan literasi nasional meliputi kegiatan pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran berdasarkan pada 

visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah. 

Secara sederhana perencanaan tersebut dapat 

dicermati dari bagan di berikut ini: 



136 

 

Gambar 4.4: 

Perencanaan Strategik Program Pengembangan Madrasah Literat 

Di MIN 1 Kota Madiun 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang analisis 

terkait pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun. 

Selanjutnya pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil 

analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran atas 

manajemen perencanaan strategik dalam pengembangan 

madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun berdasar pada temuan 

dan teori yang digunakan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data 

penelitian, dan temuan penelitian mengenai manajemen 

perencanaan strategik dalam pengembangan madrasat 

literat di MIN 1 Kota Madiun, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi dalam melakukan analisis lingkungan internal 

dan eksternal, berkaitan dengan pengembangan literasi 

di MIN 1 Kota Madiun, madrasah melakukan 

identifikasi mana yang termasuk dalam lingkungan 

internal dan mana yang eksternal. Bagi MIN 1 Kota 

Madiun yang termasuk dalam lingkungan internal untuk 
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dilakukan kajian tentang kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) adalah lingkungan yang dapat 

dikelola oleh manajemen madrasah, meliputi: sumber 

daya madrasah (peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan), sistem madrasah (kurikulum dan 

struktur organisasi), anggaran/sumber pembiayaan 

(DIPA, komite, koperasi, dan paguyuban), dan faktor 

pendukung lain (komite). Adapun kajian lingkungan 

eksternal merupakan pihak yang tidak dikelola oleh 

manajemen madrasah, meliputi: task environment 

(Kementerian Agama/pemerintah) dan societal 

environment (lingkungan sosial sekitar), dengan 

perncermatan untuk melihat peluang dan dan ancaman 

bagi pelaksanaan program pengembangan madrasah 

literat. 

2. Strategi dalam perumusan visi dan misi berkaitan 

dengan pengembangan madrasah literat di MIN 1 Kota 

Madiun disusun bersama oleh stakeholders madrasah. 

Visi dan misi ditentukan dengan memperhatikan pada 

kebutuhan pelanggannya dengan cara melakukan 

analisis intuitif terhadap  kondisi saat ini dan yang akan 

datang. Di dalam visi madrasah terdapat tiga point 

utama terdiri dari: terwujudnya generasi berakhlak 
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robbani (pendidikan karakter), berprestasi (mampu 

bersaing), dan berwawasan lingkungan (pendidikan 

lingkungan hidup). Untuk kegiatan literasi masuk ke 

dalam point pendidikan karakter. Sesuai dengan 

Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang penumbuhan 

budi pekerti. Selanjutnya diturunkan ke dalam misi 

yang memuat tiga kegiatan utama literasi berupa 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. 

3. Strategi dalam menyusun tujuan dan sasaran berkaitan 

dengan pengembangan literasi, disusun untuk 

memberikan fokus pada arah strategi dan perbaikan 

yang ingin dicapai untuk mempertajam pelaksanaan 

misi dalam rentang waktu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun ke depan. Peningkatan kualitas 

pembelajaran baik akademik maupun non akademik 

sehingga siswa 90% diterima di jenjang sekolah favorit 

berikutnya merupakan bagian dari kegiatan literasi yang 

diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian untuk 

peningkatan ketaatan beribadah khususnya membaca 

Al-Quran dan perilaku Islami, merupakan pelaksanaan 

kegiatan literasi yang terintegrasi dalam kegiatan 

pembiasaan. Dan peningkatan layanan perpustakaan 
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merupakan pelaksanaan kegiatan literasi berupa 

pengembangan. 

4. Strategi perencanaan strategik program pengembangan 

madrasah literat di MIN 1 Kota Madiun disusun sebagai 

program dan kebijakan strategis dengan mengikuti 

tahapan pengembangan madrasah literat yaitu kegiatan 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran yang 

tertuang dalam komponen visi, misi, tujuan, dan sasaran 

madrasah yang meliputi peningkatan kualitas 

pembelajaran (pembelajaran akademik dan non 

akademik), peningkatan ketaatan beribadah dan 

berperilaku Islami (termasuk di dalamnya pembiasaan 

membaca dan menulis), peningkatan prestasi 

(merupakan pengembangan) dan peningkatan layanan 

perpustakaan (sebagai upaya pengembangan sarana 

prasarana). 

 

B. Implikasi 

 Konsekuensi logis dari simpulan yang peneliti 

sajikan, berimplikasi pada lembaga pendidikan Islam dasar 

terkait dengan manajemen perencanaan strategik dalam 

mengembangkan madrasah menjadi madrasah literat. 

Implikasi tersebut dapat ditinjau dari dua aspek yaitu 
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implikasi teoritis dan implikasi praktis yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan acuan bagi semua pihak yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut kaitannya dengan 

manajemen perencanaan strategik. Dan juga dengan 

diperolehnya proposisi tentang tahapan dalam manajemen 

perencanaan strategik untuk mewujudkan madrasah literat 

pada lembaga pendidikan dasar. Penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khazanah keilmuan tentang pelaksanaan 

manajemen perencanaan strategik yang dapat menjadi 

referensi madrasah-madrasah lainnya.  

2. Implikasi Praktis 

 Implikasi praktis ini bertujuan agar hasil penelitian 

ini dijadikan sebagai pedoman bagi pengelola lembaga 

pendidikan untuk melaksanakan perencanaan strategik 

bidang literasi, terutama pada lembaga pendidikan dasar, 

antara lain: 

a. Bagi kepala madrasah, kepala madrasah dan seluruh 

pengelola dan atau pimpinan madrasah, seluruh waka, 

khususnya bagi lembaga pendidikan dasar, diharapkan 

menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan lembaga 
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yang dipimpinnya sehingga jelas outcome yang 

diberikan madrasah kepada pelanggan pendidikan. 

b. Bagi masyarakat, dengan adanya manajemen 

perencanaan strategik pada madrasah tingkat dasar 

diharapkan mampu memberikan kepuasan pelanggan 

pendidikan karena output  peserta didik yang terarah 

dan jelas apa yang didapatkan dari pendidikannya di 

madrasah. Sehingga, menjadi bahan pertimbangan 

masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya pada 

lembaga pendidikan tersebut. 

 

C. Saran 

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang 

ditujukan kepada: 

1. Kepala MIN 1 Kota Madiun 

a. Hendaknya terus memberikan motivasi kepada para 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan literasi baik 

berupa pembiasaan, pengembangan dan 

pembelajaran terhadap peserta didik untuk 

pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi. Selain 

itu juga memberikan bekal pelatihan bagaimana 

pelaksanaan kegiatan literasi yang baik dan sesuai 

kepada peserta didik. 
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b. Hendaknya konsisten dalam menjalankan program-

program inovasi pengembangan madrasah literat. 

2. Warga Madrasah 

a. Terutama untuk peserta didik, diharapkan semakin 

meningkatkan semangat untuk membaca dan 

menulis sebagai keterampilan yang menjadi 

tuntutan model pembelajaran Abad 21. 

b. Selalu membuka diri untuk menerima masukan dari 

warga madrasah/wali murid terkait program 

pengembangan madrasah literat.  

3. Madrasah lain 

 Madrasah yang belum menerapkan manajemen 

perencanaan strategik dapat mencoba program 

pengembangan madrasah literat yang dilakukan di MIN 

1 Kota Madiun sebagaimana temuan hasil analitis 

peneliti. 
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