
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan dalam kehidupan

suatu bangsa yang berbudaya. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada

tingkat pendidikan yang diperolehnya. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan

untuk meningkatkan kehidupan bangsa yang bermutu baik dalam arti moral-

spiritual maupun mutu dalam arti intelektual-profesional.1

Sekolah sebagai salah satu pusat pelaksanaan kegiatan pendidikan yang

memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah sebagai institusi

mikro yang berperan langsung dalam mencetak generasi Indonesia yang

berkualitas, sudah seharusnya memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah

dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Upaya meningkatkan mutu pendidikan semakin terasa

menjadi kebutuhan nasional dengan ditetapkannya: “Anggaran Pendidikan

Nasional sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003). Anggaran Nasional 20% dilaksanakan secara

bertahap baru bisa dilaksanakan secara penuh pada tahun anggaran 2009.2

Hal tersebut menunjukan pendidkan di Indonesia masih rendah sehingga

diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah menghadapi

perkembangan dan tantangan globalisasi dimana tantangan tersebut meliputi

1 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolaah Dan Mutu Pendidikan, (Jakarta: Pena Citasari,
2008). h. 1

2 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 2.
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dampak globalisasi dan kompetisi. Dengan melihat fenomena perkembangan dan

persaingan antar sekolah yang semakin meningkat tersebut, sekolah dituntut untuk

dapat menerapkan berbagai strategi unggulan dalam menghadapi pesaing.

Manajemen strategi merupakan salah satu pilihan tepat dalam menghadapi

permasalahan tersebut karena manajemen strategi merupakan manajemen yang

berorientasi masa depan dan berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan

eksternal. Dengan mengikuti tahapan proses manajemen strategi, sekolah dapat

mempertimbangkan keputusan, tindak lanjut dan pilihan strategi yang tepat dalam

menghadapi perkembangan dan perubahan situasi pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah republik Indonesia telah

menetapkan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dalam program pembangunan jangka panjang

nasional tahun 2004-2009 yang ditandai dengan:

1. Tersedianya sumber pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal

untuk tingkat kabupaten/kota.

2. Meningkatkan proporsi pendidikan pada jalur pendidikan formal, maupun non

formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan

jenjang kewenangan mengajar.

3. Meningkatkan proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang

terakreditasi baik.

4. Meningkatkan presentase peserta didik yang lulus ujian akhir pada setiap

jenjang pendidikan.
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5. Meningkatkan  minat baca penduduk Indonesia (peraturan pemerintah republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2005).3

Sekolah akan berfungsi dengan maksimal jika didukung dengan sistem

manajemen yang terencana yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas, sarana dan prasarana serta dana/biaya pendidikan yang tepat.

Penerapan dan peraturan sistem manajemen yang baku dalam lembaga pendidikan

tertentu yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemaksimalan potensi sekolah

sehingga terciptalah pendidikan yang bermutu.

Sekolah yang bermutu berkorelasi terhadap peningkatan sumber daya

manusia yang berkualitas. Semakin baik mutu sebuah sekolah idealnya akan

menghasilkan input, proses dan output yang baik pula.

Persaingan dalam dunia pendidikan yang begitu pesat menuntut sekolah

berpikir kreatif, inovatif dan responsif dalam mempertahankan dan

mengembangkan sekolahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

mengimplementasikan manajemen strategi dalam mengelola sekolah untuk

meningkatkan mutu pendidikan. Seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al

Qalam Kendari yang berdiri di bawah naungan Yayasan Amal Sholeh (YAS) Kota

Kendari SD IT Al Qalam tesebut didirikan pada tahun 2008 hingga saat ini.4

Eksistensi dari sekolah tersebut tetap bertahan, bahkan semakain banyak orang tua

yang menyekolahkan anaknya di SD IT Al Qalam Kendari.

Dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan di SD IT Al Qalam

Kendari sangat ketat, yayasan membentuk panitia khusus untuk pelaksanaan

3 Supardi,”Kinerja Guru”…, h. 2.
4 Wa Ode Hasrianti, S.E. Selaku peningkatan mutu yayasan. Wawancara 11 Desember

2018.
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perekrutan calon tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun tahapannya yaitu (1)

pengumuman tentang penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan di SD IT Al

Qalam Kendari, (2) pemberkasan, dan (3) seleksi/tes. Bagi peserta calon tenaga

pendidik dan kependidikan di SD IT Al Qalam Kendari yang telah mengikuti

proses/tahapan seleksi, maka selanjutnya mereka menunggu hasil pengumuman

dari yayasan karena yang menentukan kelulusan dari proses/tahapan seleksi

adalah dari yayasan.5

Dalam meningkatkan mutu/kualitas guru di SD IT Al Qalam Kendari ada

beberapa tahapan yang telah diterapkan yaitu (1) tata tertib, sebuah lembaga harus

mempunyai tata tertib atau aturan dengan aturan tersebut sehingga tenaga

pendidik dan kependidikan terikat dengan aturan tersebut, (2) melakukan

pelatihan, Adapun pelatihan-pelatihannya yaitu bagaimana cara mengajar yang

baik, pelatihan bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang baik, cara

membuat tahapan-tahapan perencanaan, kemudian bagaimana

mengimplementasikan dari perencanaan tersebut dalam mengajar, bagaimana di

dalam kelas bisa tertib, bagaimana siswa bisa memahami yang diajarkan.6

Sekolah tersebut menggunakan kurikulum nasional yang diintegrasikan

dengan pendidikan karakter yang terinternalisasi dalam kegiatan pembelajaran

didalam dan diluar kelas. Sekolah tersebut melakukan proses belar mengajar

hanya 5 hari (senin-jumat) dengan metode full day school dan sekolah tersebut

sudah terakreditasi sangat baik (A). Bagi orang tua, di pagi hari dapat langsung

5 Darlin T, S.Pd. Selaku kepala sekolah SD IT Al Qalam Kendari. Wawancara, 31 Januari
2019.

6 Darlin T, S.Pd. Selaku kepala sekolah SD IT Al Qalam Kendari. Wawancara, 31 Januari
2019.
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berangkat dengan anak dan saat pulang kerja dapat langsung menjemputnya. Di

hari saptu dan ahad sekolah libur, sehingga anak dapat berinteraksi dengan orang

tuanya yang tidak bekerja di dua hari itu.

Siswa disetiap ruang dibatasi agar mereka dapat nyaman belajar. Selain itu,

sarana dan prasarana yang disiapkan untuk siswa berupa ruang belajar, UKS, dan

kamar WC sangat layak dan setiap hari dibersihkan oleh clening service. SD IT Al

Qalam Kendari memiliki kegiatan ekstrakurikuler yaitu: bela diri, pramuka, tari,

klub sains, dan matematika, klub bahasa arab dan bahasa Ingris, halakoh kids, dan

tahfidz Qur’an.

SD IT Al Qalam merupakan sekolah Islam maka dalam proses

pembelajarannya dari kelas satu sampai dengan kelas enam proses

pembelajarannya tidak lepas dari bingkai Islam. SD IT Al Qalam memiliki 19

ruang kelas dan 58 tenaga pendidik, dalam setiap kelas di SD IT Al Qalam

Kendari menggunakan nama-nama sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad

SAW seperti kelas satu Fatimah, Kelas satu Asiyah, kelas satu Khadijah, kelas

satu Maryam dan strusnya sampai tingkatan kelas yang lebih tinggi.7

Selain menggunakan nama-nama sahabat dan keluarga terdekat Nabi

Muhammad SAW disetiap kelas, SD IT Al Qalam Kendari juga mempunyai target

untuk siswa mampu menghafal Al-Qur’an dua juz dari juz 29 dan juzz 30. Untuk

mencapai target hafal dua juz maka sekolah menerapkan Mukhayyam Al-Qur’an.

7 Andi Al-Muhajidilah Syah, S.Pd. Selaku guru SD IT Al Qalam Kendari. Wawancara, 31
Januari, 2019.
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Mukayyam  dilakukan untuk meningkatkan tujuan hafalan siswa sehingga ada

tambahan waktu belajar namanya mukhayyam Al-Qur’an.8

Lalu ada buku penghubung antara orang tua siswa dan guru wali kelas untuk

memantau aktivitas dan perkembangan siswa setiap hari. Untuk evaluasinya,

secara berkala orang tua siswa akan diundang guru wali kelas untuk

membicarakan aktivitas dan perkembangan siswa tersebut.9

Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk melakukan

penelitian tentang implementasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari. Petama SD IT Al Qalam Kendari

menerapkan atau memadukan dua kurikulum yaitu kurikulum dari Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) K 13 dan kurikulum dari Jaringan

Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Kurikulum tersebut dipadukan sehingga menjadi

satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua

kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada

dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada “sekularisasi” dimana pelajaran dan

semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun “sakralisasi” dimana

Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa

depan. Pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, jasmani/kesehatan,

keterampilan dibingkai dengan pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara

dipelajaran agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan

kemanfaatan, dan kemaslahatan.

8 Darlin T, S.Pd. Selaku kepala sekolah SD IT Al Qalam Kendari. Wawancara, 18 Januari
2019.

9 Darlin T, S.Pd. Selaku kepala sekolah SD IT Al Qalam Kendari. Wawancara, 18 Januari
2019.
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Kedua, adanya buku penghubung antara orang tua siswa dan guru wali kelas

untuk memantau aktivitas dan perkembangan siswa setiap hari. Untuk

evaluasinya, secara berkala orang tua siswa akan diundang guru wali kelas untuk

membicarakan aktivitas dan perkembangan siswa tersebut, selain itu ada pula

rapor guru.

Ketiga, meningkatnya jumlah sekolah unggul yang tersebar di Indonesia.

Persaingan dalam dunia pendidikan yang begitu pesat ini berpengaruh terhadap

meningkatnya jumlah sekolah unggul yang tersebar di Indonesia. Termasuk di

Kendari salah satunya adalah keberadaan SD IT Al Qalam Kendari sebagai salah

satu sekolah unggulan dan merupakan sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah

favorit.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada

beberapa hal terkait Implementasi Manajemen Strategi dalam Mengembangkan

Mutu Pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al-Qalam Kendari?

2. Bagaimana mutu pendidikan di SD IT Al-Qalam Kendari?
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen strategi dalam mengembangkan

mutu pendidikan di SD IT Al-Qalam Kendari?

2. Untuk mengetahui mutu pendidikan di SD IT Al-Qalam Kendari?

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Teoritis

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam mengambil kebijakan

manajemen strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan.

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk

mengembangkan mutu pendidikan

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi secara tertulis maupun

langsung sebagai referensi mengenai pemahaman pentingnya manajemen

strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan.

2. Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

a. Bagi guru: hasil penelitian ini diharapkan agar guru dapat

mengembangkan mutu pendidikan.

b. Bagi siswa: penelitian ini di harapkan agar siswa dapat menerima

pembelajaran dengan baik dan tingkat prestasi belajar siswa juga semakin

baik.
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c. Bagi sekolah: hasil penelitian ini akan memeberikan sumbangan bagi

sekolah untuk mengembangkan mutu pendidikan.

d. Bagi penulis: dapat mengetahui implementasi manajemen strategi dalam

mengembangkan mutu pendidikan.

e. Bagi pembaca: dapat meningkatkan wawasannya terkait manajemen

strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan.

f. Bagi peneliti selanjutnya: sebagai bahan referensi terkait penelitiannya.

F. Definisi Operasional

1. Manajemen strategi

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan

pengevaluasian keputusan-keputusan, manajemen strategi berfokus pada proses

penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk

mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan

kebijakan dan untuk merencanakan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun yang dimaksud manajemen strategi dalam penelitian ini bagaimana

strategi kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah menerapkan dan

mengimplementasikan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Mutu pendidikan

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola secara

oprasional dan efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan

sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut

menurut norma atau standar yang berlaku.
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Adapun yang dimaksud mutu pendidikan dalam penelitian ini kurikulum

atau proses pendidikan yang diterapkan di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan

siswa sesuai dengan keadaan zaman, sehingga sekolah mampu bersaing dengan

sekolah lain dengan ciri khas yang berbeda.
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