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BUKU 1 - KURIKULUM MAN 2 MATARAM 2020/2021 

BAB II 

TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN 

 

A.  Tujuan Pendidikan  

Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjutdengan 

memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1. Tujuan Umum Pendidikan 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta  didik  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa. 

b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi agar menjadi warga negara yang 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. 

c. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami 

dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 

d. Mengembangkan potensi peserta didik agar memilki kepedulian terhadap lingkungan 

hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta 

memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. 

 

2. Tujuan Khusus Pendidikan 

a. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, 

beradaptasi dilingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang 

keahlian yang diminatinya. 

b. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  seni  agar mampu 

mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri/kelompok maupun melalui 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program 

peminatan yang dipilih. 

 

B.  Visi MAN 2 Mataram 

“TERWUJUD MADRASAH YANG MELAHIRKAN GENERASI ISLAMI, INOVATIF, 

BERPERESTASI, DAN POPULIS” 

 

C.  Misi MAN 2 Mataram 

1. Menumbuhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama bagi warga Madrasah. 

2. Menyiapkan warga Madrasah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  berlandaskan 

iman dan taqwa. 

3. Membudayakan lingkungan belajar dan bekerja yang berorientasi pada perubahan  yang lebih 

baik untuk mencetak warga Madrasah yang berdaya saing dalam era global. 

4. Mewujudkan Madrasah yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada semua lapisan 

masyarakat. 
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D.  Tujuan Pendidikan MAN 2 Mataram 

Tujuan sekolah/Madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, yakni 

meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi kecerdasaran, keterampilan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlaq mulia untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan 

pendidikan MAN 2 Mataram secara khusus rinciannya sebagai berikut: 

1. Memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi warga Madrasah, khususnya bagi peserta didik  

yang dapat menciptakan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, sehingga  mampu 

mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar di dalam berbagai bentuk aktivitas. 

2. Memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi warga Madrasah, khususnya bagi peserta didik  

yang dapat meningkatkan berbagai wawasan pengetahuan, kemampuan bersikap,  dan 

ketaramapilan, sehingga mampu memadukan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. 

3. Memberikan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif bagi warga Madrasah , khususnya bagi 

peserta didik  yang dapat meningkatkan berbagai wawasan pengetahuan, kemampuan 

bersikap,  dan ketaramapilan, sehingga siap bersaing di era global. 

4. Menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang kondusif di Madrasah dengan berpedoman 

pada aturan untuk membentuk warga Madrasah, khususnya bagi peserta didik yang 

berperestasi dan siap bersaing di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

5. Memberikan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif bagi warga Madrasah yang dapat 

meningkatkan berbagai wawasan pengetahuan, kemampuan bersikap,  dan ketaramapilan, 

sehingga mampu menjadi pelayan terbaik, tauladan, dan sebagai agen perubahan bagi 

masyarakat. 

 


