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Sesuai kajian latar belakang penelitian, maka pada penelitian ini
rumusan masalahnya yaitu "Bagaimanakah keefektifan proses manajemen
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IModel dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2di
Kota Bandung. Dari rumusan masalah tersebut dirumuskan masalah yang lebih
spesifik sebagai berikut: 1). Bagaimanakah tingkat keefektifan proses
manajemen dalam hal : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan
Evaluasi secara bersama-sama pada MAN model dan reguler di kota Bandung
2). Bagaimanakah tingkat keefektifan proses perencanaan (planning) pada MAN
model dan reguler di kota Bandung. Yang mencakup: kerjasama, program kerja
dan implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di MAN reguler
dan MAN Model? 3). Bagaimanakah tingkat keefektifan proses pengorganisasian
{organizing) pada MAN model dan reguler di Bandung, yang meiiputi- job
deskripsi, fasilitas, dan kompetensi di MAN reguler dan MAN model? 4)
Bagaimanakah tingkat keefektifan proses pelaksanaan {actuating) pada MAN
model dan reguler di kota Bandung mencakup: kepemimpinan, personality dan
kesejahteraan baik di MAN reguler maupun di MAN Model? Dan 5)
Bagaimanakah tingkat keefektifan proses penilaian (evaluasi/controlling) pada
MAN model dan reguler di kota Bandung menyangkut: disiplin, pelayanan
belajar, humas, dan pembinaan di MAN reguler dan MAN model?

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan dan
menganalisis keefektifan manajemen Madrasah Aliyah Negeri model dan reguler
di Kota Bandung yang berada di Bandung, dibawah binaan Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

Desain penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Komparatif berdasarkan
propesi responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan pegawai
adminitratif. Penelitian ini bersifat ex post facto, karena peristiwanya telah terjadi
dan dalam penelitian ini tidak dilakukan pengendalian atau manipulasi terhadap
vanabelnya. Data dikumpulkan dengan pengukuran langsung terhadap
responden berdasarkan pengalaman telah lalu yang dimiliki.

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
keefektifan Madrasah Aliyah Negeri di Bandung secara umum termasuk kategori
efektif. Terdapat perbedaan yang signifikan antara keefektifan MAN Model
dengan Reguler yaitu MAN Model dengan rata-rata skor sebesar184 495 lebih
efektif dibanding MAN Reguler dengan skor 173.3231, artinya hipotesis diterima
Data kedua kelompok tersebut termasuk normal dan homogen. Data penelitian
menunjukkan bahwa dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengawasan pada Madrasah Aliyah Negeri telah dilakukan secara efektif
Dengan demikian kepala sekolah telah melaksanakan tugasnya mengarah pada
sasaran yang telah ditentukan bersama.

 




