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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

1. Pengertian manajemen strategi

Manajemen adalah melakukan sesuatu pekerjaan melalui orang lain

(manajement is getting done trough other peoerasa people). Definisi tersebut

kelihatannya belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak dalam

organisasi itu untuk mencapai tujuan. Secara etimologi/harfiah kata manajemen

berasal dari kata kerja “manage”. Kata ini menurut kamus The Random House

Dictionary of the English Laguage, Collage Edition, berasal dari bahasa Italia

“manegg (iare)” yang bersumber pada perkataan latin “manus” yang berarti

“tangan” dan “ager” yang berarti melakukan. Kata-kata itu kemudian digabung

menjadi kata kerja “managere” yang artinya menangani. Manager diterjemahkan

kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage yang dalam bahasa

Indonesia dapat berarti mengatur, mengurus, mengelola, menjalankan, membina,

dan memimpin. Kemudian menjadi kata benda management dan manager untuk

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

George R. Terry dalam buku Erdiyanti berpendapat bahwa
manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari
tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pengendalian sumber
daya manusia dan sumber daya lain.1

1 Erdiyanti, Dasar-Dasar Manajemen, (Kendari: Shadra, 2009), h. 3.
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Ricky W Grifin dalam Subeki Ridhotullah manajemen adalah sebuah proses

perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya

untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien.2

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen

adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan evaluasi.

Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefinisikan sebagai berbagai cara

untuk mencapai tujuan (way to achieve ends). Konsep generik ini terutama sesuai

dengan pengembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam

dunia militer. Startegi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan

oleh panglima perang untuk megalahkan musuh dalam suatu peperangan (war).

Sedangkan cara yang digunakan pasukan untuk memenangkan pertempuran

(battle) digunakan istilah taktik.

Sejalan dengan konsep perkembangan manajemen strategik (strategic

manajemen), strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk

mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen startegik mencakup

juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai keputusan strategik

(strategic decision) yang dibuat oleh manajemen perusahaan) yang diharapkan

akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing perusahaan.

Berikut ini diberikan beberapa definisi dari konsep startegi yang

dikemukakan oleh Chandler dan Andrews, dimana startegi dalam pengertian ini

2 Subeki Ridhotullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), h. 1.
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mencakup juga penetapan berbagai tujuan serta arah pengusahaan perusahaan

dalam jangka panjang.3

Menurut Griffin dalam Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah

mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan

organisasi.4 Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan

untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana

organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi

adalah  sebuah strategi untuk mencapai atau bahkan untuk mempertahankan

organisasi agar tetap eksis sesuai apa yang telah menjadi tujuan organisasi dalam

jangka panjang.

Istilah “manajemen strategik” sebenanya berasal dari dua suku kata,

‘manajemen” dan “strategi”. Sedangkan kata strategik adalah kata sifat, adjektif

dari kata strategi. Dalam pengertian perusahaan (korporasi), manajemen

merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab

menganalisis dan membuat keputusan serta mengerahkan tindakan yang tepat

guna mencapai tujuan organisasi. Sebagai sekelompok fungsi perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), penerapan (actuating), dan

pengawasan (controlling). Kata “strategi” diartikan sebagai keputusan dan

tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan/pendidikan pada setiap level

organisasi. Dan sebagai catatan kata sifat ”strategik” memiliki asosiasi dengan

3 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 79.
4 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Prenada

Media, 2005), h. 132.
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istilah “tingkat tinggi”, “berdampak besar” dan “bersifat jangka panjang”,

ditambah lagi dengan suatu semangat untuk tidak mau didekte oleh keadaan.5

Banyak sekali manajemen strategi yang diungkapkan oleh para ahli, namun

pada prinsipnya sama yaitu menggabungkan berfikir strategi dengan fungsi-fungsi

manajemen yakni perencanaan, penerapan dan pengawasan. Berikut beberapa

pengertian manajemen strategi menurut para ahli:

Menurut Winardi, dalam Khari Nisjar manajemen startegi adalah
suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan
(implementing), dan evaluasi (evaluating) kepuasan-kepuasan
strategi antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah
organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.6

Sementara Made Pidarta menjelaskan bahwa manajemen strategi
adalah manajemen yang mengutamakan strategi untuk membuat
organisasi menjadi unggul sehingga menang dalam berkompetisi.
Sudah tentu manajemen stragi ini tidak hanya terbatas pada
pembentukan strategi saja, tapi konsep melaksanakan strategi itu
agar bisa menjadi kenyataan. Dengan demikian manajemen strategi
mirip sekali dengan perencanaan strategi.7

Menurut Budiman CHR dalam Akdom “manajemen strategi adalah

serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang menuju pada

penciptaan sebuah atau beberapa strategi efektif untuk mencapai tujuan

perusahaan.8 Manajemen strategi pada intinya adalah memilih alternatif strategis

yang terbaik bagi organisasi/perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak

usaha perusahaan. Perusahaan harus melakukan manajemen strategik secara terus-

menerus dan harus fleksibel sesuai dengan tuntutan kondisi di lapangan.

5 AB Susanto, Manajemen Strategi Komprehensif, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 2-3.
6 Karhi Nisjar dan Winardi, Manajemen Strategik, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 85.
7 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h, 31.
8 Akdom, Strategic Management For Educa tion Management, (Bandung: Alfabeta, 2011),

h. 7.
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, manajemen

strategi adalah merupakan proses menghasilkan suatu rencana-rencana dan

kebijakan strategi sebagai perwujudan dari strategi terapan yang berfungsi untuk

mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang maupun pendek.

2. Proses manajemen strategi

Manajemen strategi merupakan sebuah proses untuk menghasilkan berbagai

keputusan dan tindakan strategi yang akan menunjang pencapaian tujan sekolah.

Pearce dan Robinson, sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Sholihin dalam

bukunya, memberikan penjelasan mengenai berbagai tugas penting yang harus

dilakukan kepala sekolah terhadap sekolah.9

a. Perencanaan strategi yang meliputi:

1) Pengembangan visi, misi dan tujuan.

Visi taklain dari pandangan strategi yang dijadikan gambaran dan cita-cita

masa depan yang harus dicapai oleh lembaga dan seluruh personal yang

terlibat dalam suatu aktivitas organisasi/lembaga pendidikan. Visi yang

baik diharapkan mampu mendorong semangat dan komitmen untuk

mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, setiap

lembaga pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur.10

Misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik

untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Misi adalah

jabaran program dalam garis besar dari suatu visi yang telah ditetapkan

9 Ismail Solihin, Manajemen Strategi,…, h. 70-72.
10 Dedi Mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT Remaja

Rosdsksrya, 2011), h. 195-196.
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oleh orgaanisasi yang dikemas secara singkat, jelas, terukur, taktis, dan

fleksibel.11

Setelah visi dan misi telah ditetapkan, keduanya harus diterjemahkan

kedalam tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Tujuan sering diekspresikan

sebagai sasaran dan cita-cita. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai.12

2) Pengidentifikasian faktor internal dan eksternal (analisis SWOT).

SWOT adalah singkatan dari Streng, Weaknesses, Opportunities, and

Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Analisi SWOT

sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategi

pendidikan, namun tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan

potensi institusi. SWOT dapat dibagi kedalam dua elemen yaitu analisis

internal yang berkonsentrasi pada institusi itu sendiri, dan analisis

eksternal atau lingkungan tempat sebuah institusi beroprasi.13

3) perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan pada hasil yang ingin

dicapai dalam priode satu tahun atau kurang. Perencanaan tersebut secara

logis harus konsisten dengan perencanaan jangka panjang sekolah.14

Perencanaan jangka panjang mempresentasikan pada hasil yang diterapkan

dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi mempresentasikan berbagai

tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang.

11 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Jogjakarta: Ircisod, 2012), h.
216.

12 Edward Sallis, Total Quality Management in Education,…, h. 219.
13 Edward Sallis, Total Quality Management in Education,…, h. 221.
14 Serdamayanti, Manajemen Strategi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 29.
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Kerangka waktu bagi tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya

berkisar dua sampai lima tahun.15

b. Pelaksanaan strategi, yaitu meliputi:

1) Menentukan kebijakan sekolah.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu proyeksi, pilihan, dan sekaligus

kewenangan untuk menetapkan dan melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan tujuan, program,

mekanisme, evaluasi, dan pengembangan dalam instansi pendidikan.

kebijakan pendididkan tidak ditentukan secara sepihak oleh para

pengambil keputusan manajerial, tapi harus dibicarakan secara terbuka

dengan seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga.16

2) Memotivasi karyawan.

Implementasi strategi adalah proses aksi yang membutuhkan dukungan

dari semua staf dan karyawan. Proses motivasi diperlukan agar karyawan

mendukung secara penuh strategi yang akan dan sedang dijalankan

sekolah.17

3) Mengalokasikan sumber-sumber daya manusia.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik, maka diperlukan adanya

pengalokasian sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Pengalokasian sumber daya manusia melakukan seleksi

terlebih dahulu, proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu

fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, karena tersedia

15 Serdamayanti, Manajemen Strategi,…, h. 151.
16 Dedi Mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,…, h. 200.
17 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya

Saing Organisasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 28.
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atau tidaknya pekerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi, tepat atau tidaknya penempatan seorang pekerja

pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan

ini.18

4) Mengembangkan budaya yang mendukung strategi.

Budaya adalah nilai, pemikiran serta simbol yang mempengaruhi perilaku,

sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dalam sebuah organisasi.19

Budaya sekolah merupakan suatu yang dibangaun dari hasil pertemuan

antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin

dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan para karyawan.20

c. Evaluasi atau kontrol strategi, mencakup:

1) Memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi

Evaluasi strategi adalah proses yang ditujukan untuk memastikan apakah

tindakan-tindakan strategi yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan

perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan.21 Aktivitas ini

berusaha menguji asumsi-asumsi atau pijakan dasar yang digunakan dalam

perumusan strategi, apakah masih relevan atau sudah jauh mengalami

perubahan.

18 Faustion Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset,
2003), h. 117.

19 Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.
169.

20 Syaiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 111-113.

21 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik Dalam Pengembanagan Daya
Saing Organisasi,… h. 28.
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2) Mengukur kinerja individu dan sekolah.

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung

pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan

dicapai. Sasaran yang ditetapka pada tahap perumusan strategi dalam

sebuah proses manajemen strategi (dengan memperhatikan profitabilitas,

pangsa pasar, dan pengurangan biaya dari berbagai ukuran lainnya) harus

betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja sekolah selama masa

implementasi strategi.22

3) Mengambil langkah-langkah perbaikan

Aktivitas ini dilakukan dengan mengambil berbagai tindakan perbaikan

guna menjamin bahwa kinerja yang dilakukan telah sesuai dengan rencana

yang telah digariskan manajemen puncak. Tindakan korektif dapat

dilakukan dengan mengubah struktur, mengganti orang-orang yang tidak

sesuai, atau merevisi target-target yang ingin dicapai.23

22 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi,
2003), h. 391.

23 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik Dalam Pengembanagan Daya
Saing Organisasi,…, h. 129.
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Robbins, menggambarkan proses manajemen strategi tersebut, sebagai

berikut.24

Gambar 2.1 Proses Manajemen Strategi

ANALISIS SWOT

Pearce dan Robinson memberikan penjelasan lebih mengenai berbagai tugas

penting yang harus dilakukan manajemen puncak perusahaan sebagai pihak yang

memiliki inisiatif untuk melakukan proses Manajemen Strategik. Menurut

mereka, terdapat sembilan tugas penting dalam menerapkan proses manajemen

strategi, yaitu:

1. Menyusun misi perusahaan, termasuk didalamnya pernyataan
mengenai maksud pendirian perusahaan, filosofi perusahaan dan
tujuan perusahaan.

24 Stephen P. Robboin dan Mary Coulter, Manajemen, 2003. Ed. 7, Prentice Hall, h. 199.
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2. Melakukan analisis untuk mengetahui kondisi internal dan
kemapuan perusahaan.

3. Melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan
yang mencakup didalamnya penilaian terhadap situasi persaingan
dan konteks usaha secara umum yang akan memengaruhi
efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan.

4. Melakukan analisis terhadap alternatif pilihan strategi perusahaan
dengan membandingkan kesesuaian antara sumber daya yang
dimiliki perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi perusahaan.

5. Melakukan identifikasi terhadap alternatif pilihan strategi yang
diinginkan melalui evaluasi masing-masing pilihan strategi
disesuaikan dengan misi dan tujuan perusahan.

6. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang berikut strategi utama
(grand strategy) yang paling memungkinkan untuk mencapai
tujuan perusahaan.

7. Membuat tujuan tahunan (annual objectives) dan strategi jangka
pendek yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan
strategi utama.

8. Melakukan implementasi strategi pilihan melalui anggaran alokasi
sumber daya yang dibutuhkan, dimana di dalam alokasi sumber
daya ini terdapat penekanan pentingnya keselarasan antara tugas,
manusia, struktur organisasi, teknologi yang digunakan serta sistem
imbalan (reward system) yang diterapkan.

9. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penerapan strategi
sebagai input yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan di
masa mendatang.25

Analisis SWOT merupakan rangkuman Evaluasi Diri Sekolah yang

dilakukan secara holistic. Tabel SWOT dapat dibuat setelah data EDS dianalisis,

setelah sekolah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh

sekolah, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di luar sekolah,

yang terkait dengan proses pendidikan. Ada yang mengatakan bahwa ancaman (T:

thread) sebenarnya adalah tantangan (C: challenge) sehinggga menggunakan

istilah SWOC. Secara prinsip, perlu diketahui bahwa kesempatan (O: opportunity)

dan ancaman (W: weaknesses) berasal dari kondisi internal organisasi.

25 Ismail Solihin, Manajemen Strategi,…, h. 70-72.
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Tabel 2.1 Matriks Analisis SWOT

Internal

Eksternal

STRENGTH (S)

Identifikasi Kekuatan

WEAKNESSES (W)

Identifikasi Kelemahan

OPPORTUNITIES (O)

Identifikasi Peluang

(1) SO Strategi

Menggunakan

kekuatan untuk

menangkap peluang

(2) WO Strategi

Mengatasi kelemahan

dengan memanfaatkan

peluang

THREAT (T)

Identifikasi ancaman

(3) ST Strategi

Menggunakan

kekuatan untuk

menghadapi ancaman

(4) WT Strategi

Menyembunyikan

kelemahan untuk

menghadapi ancaman

Tahap untuk melakukan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Identifikasi kelebihan dan kelemahan yang paling memengaruhi layanan

pendidikan di Sekolah berdaasarkan semua standar.

2. Identifikasi peluang dan ancaman yang memengaruhi sekolah dari

lingkungan eksternal.

3. Masukkan butir-butir hasil identifikasi (langkah ke 1 dan 2) ke dalam pola

analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika

terlalu banyak, dapat dibagai menjadi analisis SWOT untuk komponen

masukan, proses, dan keluaran. Hal-hal yang termasuk masukan adalah

siswa, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta

pembiayaan. Hal-hal yang termasuk proses adalah pengelolaan program,
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proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan sistem penjaminan mutu.

Sedangkan yang termasuk keluaran adalah lulusan.

4. Rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan

ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih

lanjut. Strategi yang perlu dirumuskan untuk memperoleh peluang adalah

dengan menggunakan kekuatan (strategi S-O), strategi untuk mengatasi

ancaman dengan menggunakan kekuatan (strategi S-T), strategi untuk

mengatasi ancaman dengan memperbaiki kelemahan (strategi W-T), serta

strategi untuk memungkinkan memperoleh peluang dengan memperbaiki

kelemahan (strategi W-O).

5. Tentukan prioritas penanganan kelamahan dan ancaman, dan susun suatu

rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan.26

Menurut David H. Holt, dalam Amin Widjaja Tunggal, proses manajemen

strategi terdiri dari lima fase sebagai berikut:

1. Mendefinisikan misi atau menentukan pernyataan misi (mission
statemen)
Mengembangkan suatu pernyataan misi adalah proses
mengklasifikasikan maksud suatu organisasi dalam bahasa
pelanggan, manajer dan karyawan. Suatu pernyataan misi yang
jelas akan mengkristalisasi pengarahan jangka panjang perusahaan
dengan menjawab “apakah usaha kita dan apa usaha yang kita
inginkan?  (what is our business, and what will it be?).

2. Menetapkan sasaran strategi
Pernyataan misi adalah kerangka kerja untuk mengembangkan
sasaran strategi. Sasaran-sasaran ini harus jelas, dapat diukur, dan
dinyatakan untuk periode waktu yang tetap.
Sasaran-sasaran jarang dikembangkan tanpa analisis yang
sungguh-sungguh dan penilaian yang serius terhadap pengaruh-
pengaruh lingkungan. Bagian dari perencanaan strategi ini
dinamakan analisis situasi (situation analysis). Analisis situasi
merupakan pengujian struktur industry, ekonomi, kekuatan-

26 Ridwan Abdullah Sani, Isda Pramuniati, Anies Mucktiany, Penjaminan Mutu Sekolah,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 135-137
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kekuatan kompetitif, dan faktor-faktor eksternal yang lain dan
kondisi-kondisi internal yang penting untuk perencanaan strategi.

3. Menformulasi strategi untuk mecapai sasaran
Fase ketiga dari perencanaan strategi memberikan suatu cetak biru
(blue print) untuk tindakan. Dengan menformulasi strategi, manajer
menjelaskan bagaimana sasaran-sasaran akan dicapai. Formulasi
strategi, seperti penerapan sasaran, mempertimbangkan semua
informasi yang relevan. Yang diperoleh dari analisis situasi.

4. Mengimplementasikan rencana strategi
Implementasi adalah proses membuat sesuatu terjadi. Implementasi
mencakup mengalokasikan sumber daya melalui anggaran,
mengembangkan program dan proyek yang “menggerakan”
organisasi, dan mengutarakan secara jelas kebijakan-kebijakan,
prosedur-prosedur, dan peraturan-peraturan yang manajer dapat
gunakan dalam mengarahkan aktivitas dalam basis harian.
Implementasi mencapai sasaran melalui aktivitas-aktivitas yang
didefinisikan dalam kebijakan, proyek-proyek, anggaran, prosedur,
dan peraturan.

5. Menilai hasil strategi
Fase terakhir dari perencanaan strategi adalah menilai informasi
yang dikumpulkan melalui sistem pengendalian untuk meyakinkan
apakah rencana dilaksanakan seperti apa yag diharapkan. Fungsi
pengendalian manajemen yang diterapkan terhadap perencanaan
strategi, berarti menilai performan terhadap sasaran strategi agar
tindakan korektif dapat diambil apabila perlu. Tindakan korektif
mungkin memerlukan tujuan performa yang disesuaikan, karena
perubahan keadaan, penggeseran kerencana kontingensi, atau
strategi yang lebih baik. Salah satu unsur penting dari proses
pengendalian adalah memfokuskan perhatian pada kesempatan-
kesempatan ancaman potensial, seperti yang diuraikan sebelumnya
sebagai bagian dari analisi situasi.27

Dari beberapa uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses

manajemen strategi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan organisasi

untuk menentukan arah strategi, tahapan dimulai dari analisis lingkungan, hasil

analisis tersebuta akan menjadi formulasi strategi yang kemudian

diimplementasikan dan dilembagakan dalam suatu organisasi. Guna mengetahui

hasil yang telah dicapai dari implementasi strategi, organisasi harus mengadakan

27 Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka1993), h. 175.
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evaluasi. Evaluasi organisasi juga dapat memberi keterangan mengenai hal-hal

yang sudah tercapai dalam hal implementasi strategi.

Selain penting dalam rangka implementasi manajemen strategi, proses

manajemen strategi juga dapat dijadikan sebagai fokus strategi berkelanjutan yang

diarahkan kepada strategi lainnya yang berguna bagi peningkatan mutu organisasi.

Peningkatan akan menerbitkan keberhasilan kemudian akan mengantarkan

lembaga/organisasi kepada tujuan organisasi yang telah dirancang.

3. Langkah-langkah Perumusan Strategis

a. Perumusan misi

Misi adalah reason for being, mengapa perusahaan ada, misi merupakan

justifikasi keberadaan perusahaan di masyarakat, mengenai lingkup

bisnisnya, keunggulan kompetitifnya, justifikasi sosial dan seberapa jauh

akan menggunakan eneblers.

Misi adalah down to earth statement, pertanyaan membumi yang harus lebih

nyata untuk menjembatani agar visi itu terjadi. Misi juga mempunyai fungsi

mengenai keberadaan perusahaan dalam memperoleh mendapatkan hak

untuk hidup di masyarakat. Jika visi adalah unifying vocal point, misi dapat

diartikan sebagai a vision active upon, visi yang diupayakan agar menjadi

nyata. Jadi, sebuah pernyataan misi yang baik harus dapat secara akurat

menjelaskan mengapa organisasi perlu ada dan apa yang diharapakan akan

dicapai di masa depan. Pernyataan misi mengartikulasikan sifat-sifat umum,

nilai-nilai dan aktivitas perusahaan. Pernyataan misi juga harus mampu

menumbuhkan keyakinan bagi para anggota organisasi, serta mampu pula
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mengekspresikan tujuan organisasi dengan cara yang dapat memberi

inspirasi, komitmen, inovasi, dan keberanian.

b. Tujuan pernyataan misi

Menurut King dan Cleland, tujuan pernyataan misi adalah:

1) Memastikan adanya kesamaan tujuan dalam organisasi.

2) Sebagai dasar untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya perusahaan.

3) Sebagai dasar atau standar bagi pengalokasian sumber daya organisasi.

4) Untuk membangun sebuah iklim bagi organisasi.

5) Sebagai titik fokus untuk menentukan siapa saja yang dapat

mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi dan siapa saja yang tidak

dapat melakukannya.

6) Sebagai fasilitas untuk menerjemahkan tujuan dan arah organisasi

kedalam struktur kerja yang melibatkan perlimpahan tugas dan tanggung

jawab kepada elemen-elemen yang ada dalam organisasi.

7) Untuk menjelaskan secara spesifik tujuan dari organisasi dan

menerjemahkan tujuan ini ke dalam sasaran dalam sebuah cara dimana

biaya, waktu, dan parameter kinerja dapat dinilai dan dikendalikan.

Pernyataan misi harus mencakup pernyataan ringkas mengenai strategi

bisnis dan harus dirancang dari perspektif pelanggan dan yang paling penting

harus sesuai dengan visi organisasi yang telah ada.

c. Elemen-elemen pernyataan misi

Meskipun pernyataan misi harus bersifat sederhana dan mudah diingat, ini

bukan berarti bahwa membuat pernyataan  misi adalah hal yang mudah

dilakukan. Penyusunan pernyataan misi organisasi memerlukan proses
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pengumpulan ide dan saran, kemudian dirumuskan dalam frase yang pendek

dan memiliki fokus yang tajam yang memenuhi kriteria-kriteria yang

spesifik. Sebuah pernyataan misi yang baik secara jelas menggambarkan

siapa pelanggan organisasi serta produk dan layanan apa yang akan

diberikan. Pernyataan misi juga berfungsi sebagai panduan oprasi sehari-

hari dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dimasa depan.

d. Perubahan pernyataan misi

Sebagai pertimbangan tambahan dalam pernyataan misi adalah bahwa

kebanyakan organisasi bisnis memiliki pelanggan yang beragam yang

melakukan pembelian dengan berbagai alasan yang berbeda. Dalam kasus

ini, sebuah pernyataan misi yang lebih dari satu dapat dirancang. Juga perlu

diingat, seperti halnya visi organisasi, pernyataan misi yang dirancang

ditentukan untuk memandu jalannya organisasi, bukannya untuk

“mengunci” perubahan dalam sebuah keputusan tertentu. Artinya, pada saat

perusahaan bertumbuh dan lingkungan kompetisi mengalami perubahan-

perubahan seperti sosial, demografis, dan lingkungan, organisasi mungkin

memerlukan alasan baru yang bisa dikemukakan mengenai justifikasi

keberadaannya. Ini berarti pernyataan misi yang ada mungkin memerlukan

perubahan yang mencakup pemenuhan kebutuhan tambahan yang berbeda

bagi pelanggan dan sistem delivery.

e. Pemanfaatan misi bagi kemajuan organisasi

Lalu bagaimana pernyataan misi yang telah disusun dan disetujui tersebut

dimanfaatkan guna mendorong kemajuan organisasi. (1) pernyataan misi

yang telah disusun tersebut harus digunakan dalam berkomunikasi baik



28

dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Misi harus

dikomunikasikan kepada dan diinternalisasikan oleh karyawan dan manajer.

Ini dapat dicapai melalui pernyataan yang eksplisit dari manajemen puncak

seperti halnya melalui nilai-nilai dan sistem budaya organisasi. (2) dengan

adanya pernyataan misi ini perusahaan telah siap untuk menjawab

pertanyaan yang muncul sebelumnya dan guna menyoroti dewan direksi,

perencanaan strategi dan jangka panjang, peningkatan kualitas dan evaluasi

program, dan fungi-fungsi sumber daya manusia. Dari pernyataan misi

dapat ditentukan tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi. Program-program

dirancang guna memenuhi apa yang tertera dalam pernyataan misi, dan

pendanaan diperoleh untuk mendukung program-program ini.28

4. Implementasi Manajemen Strategi

Agar dapat mengetahui lebih lanjut seperti apa implementasi strategi,

berikut ulasan pendapat dari para ahli.

Menurut Bambang Hariadi, implementasi strategi adalah proses
dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui
pembangunan struktur, pengembangan program, budget, dan
prosedur pelaksanaan, implementasi strategi yang merupakan tahap
yang paling sulit dalam proses strategi manajemen mengingat
banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di
lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula.29

Yusanto dan Widjajakusuma berpendapat bahwa terdapat beberapa
aspek yang ada dalam implementasi manajemen strategi yaitu:
implementasi strategi, struktur organisai, kepemimpinan, budaya
organisasi, prosedur, program dan anggaran.30

28 AB Susanto, “Manajemen Komprehensif Strategik”,…, h. 119-130.
29 Bambang Hariadi, Strategi Manajemen Strategi Memenangkan Perang Bisnis, (Malang:

Bayumedia Publising, 2005), h. 13.
30 Yusanto dan Widjajakusuma, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, (Jakarta: Khairul

Bayan, 2003), h. 92.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa implementasi

manajemen strategi terdiri dari beberapa aspek dimana terdapat struktur organisasi

didalamnya. Struktur organisasi dibutuhkan karena pelaksanaan tugas yang

dilakukan harus sesuai sebagaimana tergambar pada struktur organisasi. Terdapat

pula aspek kepemimpinan dimana manejer harus mampu merubah langsung

organisasinya dan memotivasi orang-orang. Motivasi penting guna meningkatkan

kinerja. Kemudian adanya budaya organisasi yang dapat mendukung iklim kerja.

Yang tidak kalah penting adalah aspek prosedur, program, dan anggaran. Prosedur

dan program yang dilaksanakan harus sesuai dengan anggaran yang telah

direncanakan organisasi.

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu

produk (hasil/kerja/upaya) baik berupa uang maupun jasa, baik yang tangible

maupun yang intangible. Menurut Peter dan Austin dalam Nur Zazin mutu adalah

sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Mutu terkadang

dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka-teki, dianggap hal yang

membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu terkadang menimbulkan perbedaan

dan pertentangan antara pendapat yang satu dan pendapat yang lain sehingga

menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pakar.

Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki implikasi yang

berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa yang dihasilkan,

dipakai, dan anggapan orang. Gaspersz dalam Nur Zazin menjelaskan bahwa

mutu memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari konvensional
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sampai modern. Devinisi konvensional mendefinisikan karakteristik langsung dari

suatu produk, sedangkan definisi modern menjelaskan bahwa mutu adalah segala

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Namun,

konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada

dasarnya tidak ada proses yang sempurna.

Definisi mutu menurut Arcaro dalam Nur Zazin adalah sebuah derajad

variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada

biaya yang rendah. Menurut Daming dalam Arcaro, mutu berarti pemecahan

untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Dalam dunia pendidikan, menurut

Daming, yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan adalah (1) anggota dewan

sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan pendidikan: (2) menekankan

pada upaya kegagalan pada siswa; (3) menggunakan metode control statistik

untuk membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif.31

Berbeda dengan Juran dalam Nur Zazin mutu diartikan sebagai kesesuaian

penggunaan atau tepat untuk pakai. Pendekatannya adalah orientasi pada

pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya: (1) meraih

mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir; (2) perbaikan mutu merupakan

proses yang berkesinambungan; (3) mutu memerlukan kepemimpinan dari

anggota dewan sekolah dan administratif; (4) prasarat mutu adalah adanya

pelatihan seluruh warga sekolah.32

Makna mutu dalam tataran konsep yang absolut muncul karena beragam

pandangan yang menyebabkan kebingungan. Alasannya antara lain mutu

digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama absolut dan relatif.

31 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi, (Jogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2014), h. 53.

32 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi,…, h. 53.
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mutu merupakan idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sebagai suatu

makna yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat

tinggi yang tidak dapat diungguli.33

Gambar 2.2 Memahami Definisi Mutu

MUTU

Input Proses Output

Masalah mutu dalam dunia pendidikan dapat berbentuk mutu lulusan, mutu

pengajaran, bimbingan dalam latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan

kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan

pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media,

sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan,

33 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi,…, h. 54.
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serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Depdiknas

dalam Choirul Fuad Yusur, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh

dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan

kebutuha yang diharapkan atau yang tersirat. Umaedi dalam Choirul Fuad Yusur

dalam manajemen penikmatan mutu berbasis sekolah mendefinisikan mutu

sebagai sifat-sifat yang dimiliki suatu benda/barang atau jasa yang secara

keseluruhan memberi rasa puas kepada penerima atau penggunanya karena telah

sesuai atau melebihi apa yang dibutuhkan dan diharapkan para pelanggannya.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil

pendidikan. pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan

ajaran, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan,

dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi

yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa

hasil tes kemampuan akademik seperti ulangan umum, rapor, ujian nasional, dan

prestasi non-akademik seperti prestasi dibidang olah raga, seni atau keterampilan.

Sedangkan Lik Nurul Paik dalam Choirul Fuad Yusuf dalam artikel yang

berjudul sengharapkan sekolah semakain bermutu, kebermutuan pendidikan dapat

dilihat dari (1) aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikannya (dimensi proses);

(2) ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana; (3) kualitas dan kuantitas tenaga

pendidik dan kependidikannya; (4) prestasi akademik siswanya; (5) kepuasan dan

kepercayaan orang tua pada sistem pendidikan; dan (6) kemampuan kompetensi

lulusannya dalam kehidupan.34

34 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah Dalam Mutu Pendidikan, (Jakarta: Pena Citasatria,
2008), h. 21.
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Pius A. Partanto dan M. Dahlan dalam kamus ilmiah populer
menjelaskan mutu merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf
atau derajad (kepandaian, kecerdasan). Pendidikan perbuatan
mendidik.35

Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah kualitas seorang guru

baik pemahamannya atau kemampuannya tehadap intraksi belajar mengajar yang

indikatornya dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu prestasi dalam

menempuh ujian semester ataupun prestasi dalam menempuh ujian akhir.

Sedangkan Nasution mengatakan bahwa hasil belajar ialah suatu
perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan saja
perubahan mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk
kecakapan, penghargaan dalam diri pribadi yang belajar.36

Selanjutnya dinyatakan bahwa hasil belajar nampak pada perubahan-

perubahan tingkah laku yang secara tertulis dinyatakan dalam suatu pernyataan

verbal melalui tujuan instruksional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan mutu pendidikan

dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Yang menyangkut prestasi belajar yang

dicapai siswa baik yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap atau perilaku

setelah mempelajari pendidikan dalam kurun waktu tertentu/smester yang

dinyatakan dalam bentuk nilai rapor/smester.

2. Standar Mutu Pendidikan

Pemahaman dan persepsi standar mutu pendidikan terdapat perbedaan yang

disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara pakar satu dengan pakar

lainnya.

Menurut Hari Suderadjad pendidikan yang bermutu adalah
pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki
kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun
kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personel,

35 Pius A. Partanto M. Dahlan, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 505.
36 Nasution S., Didaktik dan Azas-azas Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 1994), h. 9.
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dan sosial, sarat nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya
merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu
menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau
manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality)
mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal.37

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka sekolah dituntut untuk

dapat melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdapat dalam peraturan

pemerintah Nomor 32 tahun 2013. Adapun yang dimaksud dengan standar

tersebut yaitu:

1) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.

2) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3) Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran
pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan.

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai
pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta
pendidikan dalam jabatan.

5) Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang
belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan
bereaksi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi.

6) Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau nasional agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7) Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun.

8) Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.38

37 Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu
Pendidikan Melalaui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Lekas Grafika, 2005), h. 17.

38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Standar Nasional Pendidikan, pasal 1, ayat
(5-12).
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Mutu dalam pendidikan meminta adanya komitmen dalam kepuasan

kostumer dan komitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan yang

memungkinkan para staff dan siswa menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya. Pada

dasarnya, sekolah bermutu memiliki 5 karakteristik yaitu:

1) Fokus pada kostumer

Dalam sebuah sekolah bermutu terpadu, setiap orang menjadi kostumer dan

pemasok sekaligus. Secara khusus, kostumer sekolah adalah siswa dan

keluarganya. Merekalah yang memetik manfaat dari sekolah. Para orang tua

pun adalah pemasok sistem pendidikan. Orang tua menyerahkan anaknya

kepada sekolah bermutu terpadu sebagai siswa yang siap belajar. Tanggung

jawab sekolah bermutu terpadu untuk bekerja bersama orang tua

mengoptimalkan potensi siswa agar mendapat manfaat dari proses belajar di

sekolah.

2) Keterlibatan total

Setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan

hanya tanggung jawab dewan sekolah atau pengawas. Mutu merupakan

tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut setiap orang memberi

konstribusi bagi upaya mutu.

3) Pengukuran

Ini merupakan bidang yang seringkali gagal dibanyak sekolah. Banyak hal

yang baik terjadi dalam pendididkan sekarang ini, namun para profesional

pendidikan yang terlibat dalam prosesnya menjadi begitu terfokus pada

pemecahan masalah yang tidak bisa mereka ukur efektivitas upaya yang

dilakukannya. Sekolah tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan
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masyarakat, sekalipun ada sarana untuk mengukur kemajuan berdasarkan

pencapaian standar tersebut. Para siswa menggunakan nilai ujian untuk

mengukur kemajuannya di kelas. Komunitas menggunakan anggaran

sekolah untuk mengukur efisiensi proses sekolah.

4) komitmen

para pengawas sekolah dan dewan sekolah harus memiliki komitmen pada

mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, proses transformasi mutu tidak

akan dapat dimulai karena kalaupun dijalankan pasti gagal. Setiap orang

perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya yang

menyebabkan organisasi mengubah cara kerjanya.

5) Perbaikan berkelanjutan

Sekolah harus melakukan sesuatu lebih baik esok hari dibandingkan dengan

kemarin. Para profesional pendidikan harus secara konstan menemukan cara

untuk menangani masalah yang muncul, mereka harus memperbaiki proses

yang dikembangkannya dan membuat perbaikan yang diperlukan.39

3. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Adapun dalam peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dapat

melaksanakannya dengan melalui beberapa komponen antara lain:

a. Guru

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang peran yang sangat

penting di dalam pelaksanaan pendidikan, karena itu kualitas seorang guru

tersebut harus ditingkatkan. Usaha peningkatan kualitas guru ini dapat

dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

39 Jerome S Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata
Langkah Penerapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 38-42.
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1) Meningkatkan kedisiplinan guru

Untuk meningkatkan mutu pendidikan faktor kedisiplinan guru sangat

diperlukan, karena program sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika

guru-guru disiplin. Demikian sebaliknya jika guru-gurunya malas, maka

program sekolah akan terbengkalai.

2) Meningkatkan pengetahuan guru

Untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin

maju seperti sekarang ini, seorang guru dituntut untuk selalu

meningkatkan pengetahuannya baik melalui kursus, membaca buku

bacaan, majalah, surat kabar, dan sebagainya atau melanjutkan studi

kejenjang yang lebih tinggi.

3) Inservice dan upgrading

Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa

disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara

kerja para pelaksana yaitu guru-guru. Diantara usaha pembinaan dan

perbaikan mutu pengetahuan guru tersebut dilakukan dengan inservice

training dan upgrading. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ngalimin

Purwanto sebagai berikut:

Inservice training ialah “segala kegiatan yang diberikan dan diterima

oleh para petugas pendidikan (kepala sekolah, guru, dsb). Yang bertujuan

untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan

pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban”.40

40 Ngalimin Purwanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 68.
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4) Rapat guru

Rapat guru adalah suatu cara dalam rangka miningkatkan kualitas guru di

dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Salah

satu rapat guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ialah konferensi

atau musyawarah yang bertujuan untuk membimbing guru-guru agar

lebih efektif dalam perbaikan pengajaran di sekolah.

b. Siswa

Dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa juga harus mendapatkan

perhatian, peningkatan mutu atau kualitas siswa ini dapat dilaksanakan

dengan cara antara lain:

1) Mengaktifkan siswa

Mengaktifkan siswa ini dilakukan dengan cara misalnya dengan

mengapsen siswa setiap kali akan memulai dan akhir pelajaran

berlangsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

siswa meninggalkan sekolah (bolos) belum jam pelajaran selesai dan

lain-lain.

2) Memberikan bimbingan

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam belajar, siswa

membutuhkan bimbingan. Banyak siswa yang tidak mendapatkan nilai

yang baik dalam pelajarannya (di sekolah) karena tidak mengetahui cara-

cara belajar yang efektif dan efisien.

“Hasilnya lebih baik bila bimbingan itu diberikan sewaktu anak

mempelajari pelajaran yang disajikan” menurut uraian di atas bimbingan
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guru yang berupa tentang cara belajar yang baik perlu diberikan kepada

siswa dengan demikian maka prestasi siswa dapat meningkat.41

3) Pemberian tuga pada siswa

Untuk meningkatkan kualitas siswa pemberian tugas perlu diberikan.

Karena hal ini akan dapat merangsang belajar siswa.

4) Mengadakan kegiatan ekstra kurikuler

Dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, maka kegiatan

kurikuler perlu diadakan, baik bidang olah raga, pramuka, kesenian,

keagamaan maupun kegiatan lain yang berguna bagi siswa.

c. Sarana

Sarana mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dibutuhkan sarana

yang memadai dengan sarana yang cukup maka akan memudahkan

pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian akan terjadi sebaliknya, bila tanpa

adanya sarana yang memadai atau yang mendukungnya.

d. Kerja sama dengan wali murid

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika adanya kerja sama

antara sekolah dengan orang tua murid, dimana sekolah akan memberi

informasi tentang keadaan anaknya di rumah sehingga hubungan mereka itu

adalah saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa.

Untuk meningkatkan mutu madrasah menurut Sudarman Danim
melibatkan lima faktor yang dominan : (1) kepemimpinan kepala
sekolah; (2) siswa/anak sebagai pusat; (3) pelibatan guru secara
maksimal; (4) kurikulum yang dinamis; (5) jaringan kerja sama.42

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas,

mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan

41 Nasution, Didaktik Asas-Asas Manajer, (Bandung: Jemmar, 1982), h. 53
42 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 56.
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tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang

kuat. Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga

kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat

menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.

Jaringan kerja sama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan

masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain,

seperti perusahaan/intansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam

dunia kerja.

Peningkatan mutu pendidikan harus mengambil langkah sebagai berikut:

a. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan anak

usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan secara individu

kepala sekolah.

b. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain

melalui double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan kelas jauh).

c. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi dalam

rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan optimalkan daya tampung

yang tersedia.

d. Melanjutkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru

(RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan memperhatikan peta

pendidikan ditiap-tiap daerah sehingga tidak mengganggu keberadaan

sekolah swasta.

e. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin,

masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah kumuh.
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f. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk

ikut serta menangani penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.43

43 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, (Jakarta: Logo, 2003), h. 73.
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Tabel 2.2 Hasil penelitian relevan

C. Hasil Penelitian Relevan

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. Siti Aisyah

Rahma

“Manajemen Mutu

Pendidikan di SMA

Integral Hidayatullah

Kendari” 2016

Sama-sama meneliti

bagaimana  cara kepala

sekolah menerapkan

manajemen kepada para

bawahannya.

Penelitian ini

lebih fokus pada

mutu

pendidikan,

bagaimana mutu

di sekolah

tersebut agar

tetap bertahan.

2. Kamaria “Strategi Kepala

Sekolah Dalam

Meningkatkan

Kualitas Guru SDN

Rahabangga” 2013

Sama-sama meneliti

tentang strategi kepala

sekolah dalam

mengembangkan mutu

pendidikan. Karen

kualitas tenaga pendidik

akan berpengaruh

terhadap mutu

pendidikan.

Fokus pada

tenaga pendidik,

sehingga dalam

proses

pembelajaran

guru diharapkan

lebih efektif.

Sehingga siswa

akan lebih

mudah

memahami apa

yang diajarkan.
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D. Kerangka Berpikir

Untuk menyelesaikan skripsi ini, maka diperlukan kerangka berpikir yang

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Proses manajemen strategi

Manajemen Strategi

Perencanaan Strategi Pelaksanaan Strategi Evaluasi

Strategi

1.Pengembangan visi,

misi, dan tujuan

2.Rencana jangka pendek,

menengah, dan panjang.

3.Analisis SWOT

4.Penentuan strategi

1.Menetukan kebijakan

sekolah

2.Memotivasi karyawan

3.Mengalokasikan

sumber-sumber daya

manusia

4.Mengembangkan

budaya yang mendukung

strategi

1. Usaha-usaha

untuk memonitor

seluruh hasil-hasil

dari pembuatan dan

penerapan strategi

2.Mengukur kinerja

individu dan

sekolah

3.Mengambil

langkah-langkah

perbaikan

mutu pendidikan

1. Input

2. Proses

3. Output


	8. BAB 2 PERBAIKAN.pdf (p.24-56)

