
INSTRUMEN PEDOMAN OBSERVASI MAN KENDAL 

 

No 
Yang 

diobservasi 
Indikator 

Keadaan 

Keterangan Ada Tidak ada 

Baik Cukup Kurang 

1 
Letak 

Geografis 

Ketenangan √     

Kenyamanan √     

Keindahan √     

Kerapian  √    

Keamanan √     

      

2 
Sarana dan 

Prasarana 

Ruang Kelas √     

Ruang Guru √     

Ruang Kantor √     

Ruang BP √     

Uks  √    

Laboratorium IPA √     

Laboratorium IPS      

Laboratorium Bahasa      

Ruang Ketrampilan √     

Boarding School √     

Perpustakaan √     

Musholla √     

Tempat Wudhu  √    

Kamar Mandi  √    

Lapangan √     

Pagar Keliling √     

Ruang Satpam √     

Kantin di lokasi Madrasah   √   

  



LAMPIRAN 1 

HASIL WAWANCARA DENGAN WAKA KURIKULUM 

 

Responden : Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

Nama  : Drs. Purwanto, M. Pd 

Hari/tanggal : Sabtu, 9 September 2017 

Tempat : Ruang Guru 

  

Daftar Pertanyaan  

1. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Kendal? 

Jawaban : Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Kendal diawali dengan 

terbitnya SK Menteri (K.H. Moch. Dahlan) Nomor 14 Tahun 1968 tanggal 

4 Februari 1969 tentang pengangkatan Panitia Pendiri Sekolah Persiapan 

IAIN Al-Djami’ah di Kendal yang diketuai oleh K.H.A Abdul Chamid, 

sekretaris K. Achmad Slamet dengan susunan pelindung Muspida 

Kabupaten Kendal. Diikuti dengan SK. Menteri Agama ( 

K.H.Moch.Dachlan ) Nomor 153 Tahun 1969, tentang perubahan status 

Sekolah Persiapan IAIN Kendal menjadi Sekolah Persiapan Negeri IAIN 

Al-Djami’ah di bawah pembinaan IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. 

Melalui SK Menteri Agama (H.A. Mukti Ali) Nomor 38 Tahun 1974 

tanggal 21 Mei 1974, pembinaan Sekolah Persiapan Negeri IAIN Al-

Djami’ah Kendal dialihkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada 

IAIN Walisongo Semarang. Sejak tanggal 16 Maret 1978 SPN IAIN Al-

djami’ah berubah fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kendal, yang 

diperkuat dengan turunnya SK Menteri Agama (H.A. mukti Ali) Nomor 

17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah 

Aliyah Negeri. 

Madrasah Aliyah Negeri Kendal merupakan satu-satunya Madrasah 

Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kendal. Letak madrasah ini di jalan 



raya barat kelurahan bugangin kecamatan kota kendal, kabupaten kendal. 

Lokasinya terbagi menjadi menjadi dua bagian, utara dan selatan, 

dipisahkan oleh perumahan penduduk dan persawahan sepanjang lebih 

kurang 300 meter. 

Madrasah ini sejak 1989 merupakan satu-satunya MAN di Jawa Tengah 

yang ditunjuk menjadi pengelola Workhsop Keterampilan melalui proyek 

UNDP . Bidang keterampilan yang dikelola meliputi keterampilan 

Elektronika, Tata Busana, Otomotif motor, Otomotif mobil. Masing-

masing bidang keterampilan ini dilaksanakan dalam dua proses 

pembelajaran, yaitu intrakulikuler dan ekstrakulikuler, dengan kualifikasi 

semi-skill worker atas dasar kerjasama dengan Balai Latihan Kerja 

Industri Semarang. 

Di samping hal diatas, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Separtemen Agama tanggal 20 

Februari 1998 nomor F.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98 Madrasah Aliyah Negeri 

Kendal ditetapkan sebagai satu diantara dua Madrasah Aliyah Negeri 

Model (percontohan) di Jawa Tengah, selain MAN Magelang. 

2. Menurut bapak bagaimanakah pimpinan dalam melakukan supervisi 

bagian humas untuk memajukan mutu pendidikan di MAN Kendal ini ?  

Jawaban : dalam meningkatkan manejemen pendidikan, dari sekolah kami 

ya.. melaksanakan berbagai cara untuk menarik perhatian orangtua dalam 

menyekolahkan anaknya dan menitipkan anaknya pada kami. Mulai dari 

pemakaian kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan, pelayanan 

administrasi sekolah (mulai dari penerimaan KIM dan KIP), menfasilitasi 

siswa dalam KBM demi tercapainya kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan. 

3. Di MAN kendal sendiri proses belajarnya mengajarnya mengacu pada 

kurikulum apa bapak ? 



Jawab : mengenai standar pengelolaan di MA Negeri Kendal, selain 

penerapan kurikulum 2013 yang mengedepankan akhlakul karimah, kami 

juga mengfasilitasi siswa untuk boarding school dengan menyediakan 

pendidikan semi pondok pesantren, yang mana siswa dapat menggali atau 

menimba ilmu agama semaksimal mungkin, menyediakan workshop class 

untuk siswa dalam mengasah kemampuan siswa di kejuruannya 

4. Adakah upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan proses belajar 

mengajar di MAN Kendal ini ? 

Jawab : mengenai pembelajaran disini, kita upayakan semenarik mungkin, 

karena tugas kita sebagai fasilitator. Mengadakan supervisi setiap semester 

per guru mapel misalnya, gunanya untuk menilai sejauh mana 

pembelajaran itu tercapai 

5. Bagaimanakah cara menyeleksi calon guru yg akan masuk menjadi tenaga 

pendidik di MAN Kendal ini ? 

Jawab : mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan, mungkin lebih 

ke proses penerimaan tenaga seperti guru. Kalau sistem penerimaan calon 

guru disini sudah tersruktur sesuai dengan aturan, misal guru harus S1 

sesuai program yang kami butuhkan, selain itu syarat selanjutnya religius, 

harus mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai kecakapan sosial 

6. Dari lulusan MAN Kendal ini apakah banyak yang melanjutkan ke jenjang 

pendidikan tinggi ? 

Jawab : Alhamdulillah, mayoritas alumni bisa diterima di perguruan 

negeri, dan diterima di PT/Industri yang diinginkan, karena banyak yang 

percaya kepada sekolah kami. 

7. Menurut bapak apasajakah kendala yang dihadapi humas dalam 

meningkatkan proses belajar di MAN Kendal ? 

Jawab : berbicara problem, ya sensitifnya mengenai dana pembiayaan 

pada siswa. 

Karena kebanyakan orang tua atau wali murid kebanyakan dari golongan 

menengah kebawah. 



8. Bagaimana peran bapak dalam menangani hubungan baik dengan 

masyarakat ? 

Jawab : memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah, para 

guru untuk memfokuskan tenaganya pada peningkatan program-program 

akademik dan cara-cara untuk mencapai dan memberikan perhatian lebih 

pada pembentukan hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2  

HASIL WAWACARA DENGAN WAKA HUBUNGAN MASYARAKAT 

MAN KENDAL 

Responden : Waka Hubungan Masyarakat Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

Nama  : Solikin, S. Pd 

Hari/tanggal : Kamis, 6 September 2017 

Tempat : Ruang Guru 

  

1. Menurut bapak humas yang paling baik itu seperti apa? 

Jawab : hubungan masyarakat yang bertanggung jawab memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk mendidik, meyakinkan, meraih simpati 

dan bisa membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap MAN Kendal 

sehingga masyarakat mau menyekolahkan anaknya disini. 

2. Strategi apa yang menurut bapak paling baik/efisien diterapkan dalam 

manajemen humas madrasah ini? 

Jawab :  

a. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat 

b. Transparan dalam pengelolaan komite 

c. Melibatkan semua unsur dalam mengambil keputusan  

d. Menjalin hubungan baik dengan media dan LSM 

3. Adakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang adakaitannya dengan 

humas di madrasah ini dengan masyarakat? Misalnya seperti apa saja? 

Jawab : ada, misalnya : HUT MAN Kendal, karya wisata, Ajang Promosi, 

Mengadakan Perlombaan antar SMP/ MTs se kabupaten, BAZAR/ 

Sembako murah, Membantu musibah bencana alam, Rapat formal dengan 

wali murid dan komite dll. 

4. Siapa saja yang berperan di dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : Bapak ibu guru, Wali kelas, siswa melalui OSIS, Komite 

Madrasah dan masyarakat. 

5. Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar madrasah? 



Jawab : sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

Madrasah dengan cara diajak bekerjasama misal dalam hal tempat dan 

peralatan 

6. Untuk menjalin sebuah hubungan yang harmonis dengan masyarakat apa 

saja yang dilakukan sekolahan? 

Jawab : dengan melibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan yg 

berhubugan dengan masyarakat khususnya masyarakat disekitar Madrasah 

untuk diajak bekerjasama. 

7. Ide-ide atau aspirasi dari masyarakat itu cara menindaklanjutinya seperti 

apa? 

Jawab : ketika seseorang merasa ingin mengajukan aspirsi atau ide untuk 

madrasah biasanya datang langsung kemadrasah untuk berkonsultasi 

dipertemukan dulu dengan kehumasan ketika bisa ditindak lanjuti, dan 

baru  dilanjut dengan dirapatkan dengan forum bersama jajaran struktural 

lainnya. 

8. Jika di rasa laporan dari masyarakat tentang penyelenggaraan program 

pendidikan di anggap berat, bagaimana cara menyikapinya? 

Jawab : dengan diajak berdialog, didiskusikan bersama denan pihak 

madrasah. 

9. Apasaja pendekatan yang dilakukan oleh Humas untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di MAN Kendal ?   

Jawab : Dalam melaksanakan mutu pendidikan, kami melakulan berbagai 

upaya, diantaranya dengan berbagai pendekatan, mulai dari siswa kita 

sendiri, membentuk komite sekolah, mengadakan pertemuan rutin antara 

orangtua dan pihak sekolah, mengadakan rapat terbatas antara pihak 

sekolah dengan orangtua. 

10. Siapa saja yang menjadi sasaran humas? 

a. Dengan masyarakat umum? 

Jawab : membina hubungan harmonis antara madrasah dengan 

masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga 



masyarakat dapat membantu program madrasah dan dapat diajak 

bekerjasama dengan baik.  

b. Dengan pemerintah? 

Jawab : ikut serta aktif dalam menyukseskan program yang dibuat 

pemerintah  

c. Dengan sekolah lain, baik sederajat maupun tingkat bawah atau 

tingkat atasnya, dalam bentuk apa? 

Jawab : dengan bekerjasama dalam pengadakan lomba ditingkat 

pendidikan bawah/ atasnya, bekerjasma dalam penerimaan 

mahasiswa PPL/ Penelitian, selalu mengikuti dan berpartisipasi 

dalam berbagai informasi yg disampaikan ke madrasah. 

11. Dengan cara apa pihak madrasah menginformasikan kepada masyarakat 

tentang adanya kegiatan di sekolah? 

Jawab : dengan informasi undangan, melalui Wabsite, melalui forum 

alumni MAN Kendal dan membuat kalender lalu menerbitkannya dibantu 

oleh para siswa yang berorganisasi di OSIS. 

12. Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan kerjasama 

dengan masyarakat? 

Jawab : kendalanya yang berkaitan dengan masalah keuangan karena 

kebanyakan masyarakat dari berbagai golongan menengah ke bawah. 

13. Bagaimana dengan sistem manajemen kesejahteraan guru dan karyawan di 

MAN Kendal sini pak? 

Jawab : Berbicara mengenai kepuasan guru, kami juga memperhatikan 

kesejahteraan guru. Kenaikan jenjang guru juga kami perhatikan, baik 

guru dinas maupun GTT (honorer). 

 

14. Ketika kita berbicara tentang mutu pendidikan, maka tidak terlepas dari 

input, proses dan output, input berkaitan dengan penerimaan siswa baru. 

Yang ingin saya ketahui agaimana proses rekrutmendan seleksi siswa baru 

?  



Jawab : untuk tercapainya mutu pendidikan, kami mulai dari input-proses 

–output-outcome. Memulai dari proses input siswa, kami melakukan 

beberapa tahapan selain seleksi administrasi, ada tahapan-tahapan yang 

harus dilalui oleh calon peserta didik, diantaranya : tes pengetahuan 

umum, tes pengetahuan agama, serta tes wawancara. Tidak hanya itu kami 

juga mencari dan menyeleksi bibit unggul sebelum PPDB (Penerimaan 

Peserta Didik Baru) dimulai, seperti pmdk seleksi siswa-siswa yg 

berprestasi dibidang akademik maupun non akademik.  

 

15. Apasaja faktor penghambat dalam menejemen hubungan masyarakat 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN Kendal ini ?  

Jawab : Mengenai faktor penghambat, lebih ke hubungan masyarakat 

mbak, ya kadang sedikit terkendala  mengundang orangtua untuk ikut 

hadir dalam rapat pleno, sampai pembuatan jadwal pertemuan orangtua 

yang terkadang sering tabrakan dengan kegiatan sekolah. Yang akhirnya 

kadang membuat miscomunikasi antara orangtua dengan pihak sekolahan 

mengenai pendanaan sekolah karena kebanyakan orang tua wali murid 

berasal dari golongan menengah kebawah. 

16. Adakah perhatian khusus yang dilakukan humas untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di MAN Kendal ini ? 

Jawab : ya kalau mengenai manajemen hubungan dengan masyarakat, saya 

selaku koordinator pelaksana humas juga memperhatikan apa-apa yang 

menjadi kelemahan dan saran-saran baik dari pihan intern (tenaga 

kependidikan) maupun pihak ekstern (masyarakat). 

17. Pendekatan apa yang dilakukan humas kepada wali murid siswa ? 

Jawab : Dalam melaksanakan mutu pendidikan, kami melakulan berbagai 

upaya, diantaranya dengan berbagai pendekatan, mulai dari siswa kita 

sendiri, membentuk komite sekolah, mengadakan pertemuan rutin antara 

orangtua dan pihak sekolah, mengadakan rapat terbatas antara pihak 

sekolah dengan orangtua. 

 



LAMPIRAN 3 

  

HASIL WAWACARA DENGAN WAKA SARANA PRASARANA MAN 

KENDAL 

Responden : Waka Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

Nama  : Budiana, S. Pd 

Hari/tanggal : Senin, 11 September 2017 

Tempat : Ruang Guru 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana standar yang dipakai sarana prasarana unruk menunjang 

pembelajaran di MAN Kendal ini ?  

Jawab : sarpra disini alhamdulillah sudah memadai, dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa, mulai dari untuk kegiatan pembelajaran, sampai kegiatan 

penunjang siswa seperti ektrakulikuler. Dalam perawatannya, kami 

kelompokkan dari yang jangka perawatan pendek menengah dan lama. 

Misalnya peralatan inventaris kelas seperti meja, kursi, kita adakan 

perawatan jangka menengah. Peralatan produktif seperti peralatan leb kiata 

adakan perawatan berkelanjutan. 

2. Peralatan inventaris apa yang sering rusak atau yang sering diperbaiki ? 

Jawab : mengenai peralatan yang sering kita perbaiki ya inventaris yang 

sifatnya ringan, seperti inventaris kelas, perabot-perabot rumah tangga, 

misalnya sapu, engkrak, gayung KM, jam dinding, penghapus, papan tulis. 

3. Mengenai pelaporannya itu seperti apa ? 

Jawab : ya, kami cek berkala dan ada setiap pengecekan berkala jika 

terjadi kerusakan, segera kami lakukan tindakan perawatan. 



4. Selain tugas diatas apa saja yang termasuk pengelolaan pihak sarana 

prasarana ? 

Jawab : ya semua mbak, menyangkut semua peralatan yang ada disekolah, 

baik peralatan jangka panjang maupun yang jangka pendek. 

5. Mengenai jenjang karier waka sarana prasarana disini, seperti apa pak ? 

Jawab : jenjang karier 1 periode masa bakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

HASIL WAWACARA DENGAN SISWA MAN KENDAL 

Responden : Siswi Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

Nama  : Siti Zidna Ilma Nafia 

Hari/tanggal : Rabu, 6 September 2017 

Tempat : Rumah 

 

1. Menurut adik selama belajar disini bagaimana kesan pelayanan di MAN 

Kendal ini ? 

Jawaban : Guru dan tenaga pendidikan di sini enak-enak, dalam 

penyampaian pelajaran juga nyenengin, siswa bisa nyerap pelajaran, 

walaupun terkadang rasa kantuk saat pelajaran pernah menghinggapi kita. 

2. Pernahkah adik mendengar keluhan bapak/ibu guru ? 

Jawab : kalau keluhan, paling mengeluh soal kenakalan kami, tugas-tugas 

yang belum terselesaikan oleh kami itu saja untuk saat ini. 

3. Bagaimana dengan fasilitas disini ? 

Jawab : untuk fasilitas, alhamdulillah sangat memadai dan memuaskan 

4. Adakah informasi kerja/kampus yang kerjasama dengan sekolahan sini dik 

? 

jawab : ada soalnya di MAN sini ada kelas workshop mbak, yang kelas 

kejuruan dan ada info tentang lowongan kerjaan ketika sudah lulus, 

dengan perguruan tinggi juga ada, soalnya disini sering ada juga 

mahasiswa ppl. 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

HASIL WAWACARA DENGAN WALI MURID MAN KENDAL 

Responden : Wali Murid Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

Nama  : Siti Khanifah 

Hari/tanggal : Rabu, 6 September 2017 

Tempat : di Rumah 

1. Apakah Ibu terlibat dalam pelaksanaan pendidikan? 

Jawab : Alhamdulillah selama anak saya sekolah di MAN Kendal saya 

selaku orang tua sering dilibatkan, semisal ada undangan rapat, ketika 

istighosah menghadapi UN dan ketika pas wisuda, soalnya anak saya 

sudah ada 2 orang yg saya sekolahkan di MAN Kendal. 

2. Bagaimana cara Ibu berhubungan dengan Madrasah? 

Jawab : biasanya saya itu ketika menanyakan soal hasil belajar anak 

selama belajar disekolah langsung dengan walikelasnya dan ketika 

penerimaan rapor. 

3. Apakah wali murid yang lain juga rajin mengikuti rapat? 

Jawab : selama yang saya lihat ketika ada rapat biasanya ramai mbak. 

4. Menurut ibu adakah kendala yg dirasakan oleh anak, dan bagaimana 

MAN Kendal menurut ibu? 

Jawab : Selama anak saya sekolah di MAN Kendal, belum ada kendala 

yang saya rasakan. Mungkin karena jarak yang ditempuh anak saya ke 

MAN tidak terlalu jauh, dan kegiatan ekstrakulikuler yang bagi saya 

juga cukup bagus untuk memberi bekal untuk kemajuan peserta 

didiknya apalagi MAN Kendal juga termasuk sekolah 3 in 1 mencakup 

pelajaran umum, pelajaran agama, dan pelajaran keahlian seperti SMK 

dan itu dijadikan satu di MAN Kendal ini dan yang saya tahu juga 

MAN Kendal ada asrama boardingschool nya jadi mungkin bukan jadi 

kendala juga bagi siswa yg rumahnya jauh. 



INSTRUMEN PEDOMAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH 

NEGERI KENDAL 

1. ARSIP PROFIL SEKOLAH  

a. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

b. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

2. DATA GURU 

a. Jumlah Guru ( Wali Kelas ) 

b. Jumlah Guru ( Bidang Studi ) 

c. Jumlah Pegawai ( Guru + TU + Penjaga ) 

d. Pendidikan Terakhir Guru 

 

3. DATA SISWA 

a. Jumlah Seluruh Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Negeri Kendal 

4. DATA SARANA DAN PRASARANA 

a. Denah Sekolah 

b. Daftar Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri Kendal 



 
Gambar 1. Para guru dan anggota OSIS MAN Kendal melakukan kunjungan ke 

korban bencana alam banjir dan longsor di Banjarnegara 

 

 
Gambar 2. Para dewan guru dan anggota OSIS MAN Kendal memberikan 

bantuan kepada perwakilan anggota untuk korban bencana alam di Banjarnegara 

 



 
Gambar 3. Bapak Solikin. S. Pd sedang melakukan donor darah di Aula ketika 

dalam memperingati rangkaian acara HUT MAN Kendal 

 

 
Gambar 4. Serahserahan penghargaan bagi siswa yang mendapat juara dalam 

rankaian lomba memperingati acara HUT MAN Kendal 



 

 
Gambar 5. Foto bersama sehabis upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional 

dengan mengundang bapak polisi sebagai pembicara  

 

 
 

Gambar 6. Foto bersama Siti Zidna Ilma Nafia siswi berprestasi rangking 1 

paralel di kelas IPA 



 
 

Gambar 7. Foto saat wawancara dengan wali murid 
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