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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor penggerak, penentu arah 

kebijakan dan pendidikan pada umumnya. Melihat penting dan strategisnya 

posisi Kepala Sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah, maka seharusnya 

Kepala Sekolah mempunyai kemampuan relation yang baik dengan segenap 

warga di sekolah, sehingga tujuan sekolah dan pendidikan dapat dicapai secara 

optimal. Kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Oleh karena itu, kemajuan sekolah sangat tergantung pada sosok 

kepala sekolah. Keputusan-keputusan penting yang berdampak besar bagi 

organisasi (sekolah) terlahir dari Kepala Sekolah sebagai Leadher. Terlebih lagi 

dalam era globalisasi akhir-akhir ini, kondisi derasnya arus budaya cukup 

memberikan kekhawatiran tersendiri bagi  pemerhati pendidikan di Indonesia. 

Bukan hanya terjadi di areal perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah dan 

pelosok-pelosok. Budaya materialis, arus politik, sekularistis dan semacamnya 

semakin tumbuh dalam masyarakat Indonesia saat ini. Kekhawatiran tersebut 

kian bertambah ketika gejala kemerosotan moral semakin nampak, yang bukan 

hanya dialami oleh peserta didik, tetapi juga menjangkiti orang-orang yang 

dianggap pintar dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam bidang 

budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Maka kemudian lahirlah aksi 

penyelewengan, penipuan, penindasan, korupsi, sogok-menyogok dan lainnya 
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yang menutupi kejujuran, keadilan, kebenaran, tolong-menolong dan kasih 

sayang.1  

Akibat fakta tersebut sehingga menimbukan kesan bahwa kurang efektifnya 

pendidikan, padahal kenyataannya pendidikan adalah sarana bagi Negara dalam 

mengembangkan sumberdaya menuju perkembangan zaman. Olehnya itu, sudah 

sepatutnya pendidikan menjadi perhatian penting. Kalau hal itu tidak dilakukan, 

maka memungkinkan suatu bangsa akan mengalami perpecahan dan kerusuhan 

dimana-mana, ketidakadilan dan kesemena-menahan semakin merajalelah atau 

negara tersebut akan mengalami ketinggalan dengan bangsa lain di dunia. Lebih-

lebih lagi dalam percaturan dunia yang semakin menuntut menggunakan 

teknologi canggih dan serba tanpa batas (borderless). Dalam memajukan 

pendidikan maka dibutuhkan serangkaian proses serta waktu yang sangat 

panjang. Pendidikan yang dikembangkan harus mampu dengan perkembangan 

zaman, seperti otonomi daerah, keinginan masyarakat dan tetap harus selaras 

dengan zaman yang berlaku. Majunya era saat ini telah banyak merupah pola 

fikir manusia. Sebagaimana dengan anjuran Dirjen Dikdasmen paradigma 

penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, adalah: (1) kegiatan 

pembelajaran akan bergeser dari schooling ke learning, dari teaching ke 

learning; (2) dari pupil atau student ke learner; (3) dari proses learning bisa 

terjadi disekolah, rumah maupun kantor untuk membentuk the learning society.
2

  

                                                             
1 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 189. 
2 Dirjen Dikdasmen, Pengarahan Dirjen Dikdasmen tentang Pergeseran Paradigma 

Peningkatan Kualitas Pendidikan, (Jakarta:Dirjen Dikdasmen, 2000), hlm.10. 
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Dari paradigma diatas dapat diuraikan bahwa perubahan dari sekolah ke 

belajar, dari siswa atau mahasiswa menjadi pelajar, dari pembelajaran ke 

mengajar dan dari mengajar ke masyarakat belajar.  Menjadi penekanan penting 

pendidikan harus dikembangkan, terutama sebagai kepala sekolah dalam 

menyiapkan strategi untuk menciptakan siswa yang berkompeten. Karena kepala 

sekolah merupakan komponen yang sangat penting bagi kemajuan pendidikan. 

Lebih lanjut UNESCO memberikan empat pilar prinsip dasar untuk menuju 

paradigma baru, yaitu: (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to 

be; dan (4). learning to live together 3  

Dari kata 1) Belajar untuk tahu artinya bahwa para peserta didik 

dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. 

2) Belajar melakukan yang artinya menekankan pentingnya interaksi dan 

bertindak. 3) belajar menjadi menekankan tentang pentingnya mendidik dan 

melatih peserta didik memiliki pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa 

yang peserta didik impikan dan cita-citakan. 4). belajar hidup bersama yaitu  

menekankan perlunya kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah 

bagian dari masyarakat yang dapat memberi manfaat. Jadi, mereka dapat hidup 

berbarengan. Sehingga lembaga pendidikan harus tanggungjawab menyiapkan 

output/peserta didik agar memiliki pendidikan berkualitas dan dapat menghadapi 

tantangan perkembangan era globalisasi. Hal ini akan merujuk kepada tugas dan 

tanggungjawab kepemimpinan kepala sekolah. Olehnya itu, Mereka perlu 

menyadari bahwa masyarakat sekolah tersebut telah memenuhi kriteria, tujuan 

                                                             
3 Kisupriyoko, Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 

2007), hlm.6. 
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serta kinerja yang berkualitas. Dibalik itu, standar pelajaran harus sesuai dengan 

visi dan misi sekolah dalam menjawab kemajuan pendidikan di masa depan. 

Kebijakan sekolah sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai unsur pemimpin dimanapun 

keberadaannya. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa kepala sekolah sebagai 

seorang pejabat dituntut untuk lebih professional, karena dalam organisasi sekolah 

yang mempunyai peran dalam mengatur semua sumber organisasi dan 

bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Olehnya itu, eksistensi dan fungsi kepala sekolah sangat 

penting untuk dibahas, dirumuskan dan dikembangkan agar dapat memenuhi 

harapan publik serta terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas. Dalam 

menjalankan peran kepemimpinannya kepala sekolah wajib memanage serta 

memberikan pemahaman sekolah melalui berbagai strategi yang dimilikinya. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka tugas kepala sekolah adalah mengawasi, 

mengevaluasi, meningkatkan dan berinovasi dalam menjalankan kegiatan 

pendidikan di sekolahnya. Selain itu, kepala sekolah sebagai leader memiliki 

peran dalam mewujudkan human relationship untuk bekerjasama dan 

bergotongroyong untuk mencapai tujuan dengan sama-sama bersedia menjalankan 

tugasnya secara efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, pemimpin pendidikan yang bertanggungjawab  harus 

mampu menjadikan warga sekolahnya menjadi insan yang bermutu, baik ilmu 

pengetahuan dan Etika dan juga menciptkan ilkim yang kondusif untuk 
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mengoptimalkan potensi yang ada dengan cara memberdayakan guru amupun 

peserta didik.  

  Jamal Ma’mur Asmani mengatakan beberapa tips  menjadi  kepala  

sekolah yang professional : 

Sekolah ialah salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

tujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki kepribadian yang 

berintelektual dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah 

sebagai leader perannya begitu penting dalam membantu tenaga 

pendidikan maupun kependidikan. Kegiatan dalam pendidikan ialah 

kegiatan pembelajaran yangg bermuara efektivitas dan efesiensi 

pembelajaran.4 

 

 Sekolah sebagai sarana belajar bagi masyarakat, bukan hanya memperdalam 

salahsatu ilmu saja, tetapi sekolah di erah modern saat ini juga menjadi institusi 

atau lembaga yang kompleksitas dalam menimba ilmu pengetahuan sehingga tidak 

dapat dipungkiri bahwa sekolah ikut berperan penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dimana sekolah dapat memberikan relevansi bagi tuntutan 

zaman dan tuntutan harapan masyarakat.5 Olehnya itu, siapapun yang 

bersangkutpaut di dalam pendidikan harus menjalankan fungsinya secara maksimal 

untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu.  

Dalam perspektif agama maka belajar itu wajib bagi setiap orang yang 

beriman untukmeningkatka derajat hidup mereka Hal ini dinyatakan dalam al-

Qur’an dalam surat al-Mujadalah ayat 11:  

لِ  اْ إِذَا قِيَل لَكُۡم تَفَسَُّحواْ فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ ُ اْ يَفۡ ٱۡفَسُحوِس فَ يََٰ ُ  لَكُۡمۖۡ َوإِذَا قِيَل ٱنشُُزوَسحِ ٱّللَّ  يَۡرفَعِ ٱّللَّ

اْ فَٱنشُُزواْ

 ُ ت ٖۚ َوٱّللَّ  َن َخبِيٞر  ۡعَملُوتَ َما بِ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنكُۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم دََرَجَٰ

               

                                                             
4 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012) h. 9. 

5 Mukti Ali, 2014.  Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, (Jakarta: Rajawali), 18. 
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Artinya:  Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu  dikatakan  

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.6  

 

Dalam mengelolah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, baik  secara 

bertahap maupun secara berkesinambungan perlu dilakukan perbaikan dan 

pengembangan mutu pendidikan. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan mutu 

pendidikan menjadi titik sentral dan ditentukan oleh strategi seorang pemimpin. 

Leader adalah salah satu unsur yang sangat penting pada sekolah karena separuh 

keberhasilan dan kegagalan suatu sekolah sangat ditentukan oleh strategi 

pemimpin pada sekolah tersebut.  

Disisi lain seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan untuk 

meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama sebagai suatu 

tim untuk mencapaitujuannya. Maksudnya kepemimpinan ialah tingkah laku 

individu yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan kelompok menuju tujuan 

yang hendak dituju.7 Melihat hal tersebut maka tidak salah jika pandangan 

khalayak mengatakan bahwa pemimpin atau kepala sekolah adalah unsur penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada suatu bangsa. Sebagai mana 

ungkapan Supardi bahwa terdapat hubungan  kualitas kepala sekolah dengan 

aspek kehidupan sekolah meliputi disiplin sekolah iklim budaya dan menurunnya 

                                                             
6 Q.S. An-Nisa (4): 58. CD Al-Qur’an Al-Karim, Add-ins al-Qur’an in Word Sofware, 2010 

 

7 Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 2013.Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern, (Jakarta 

: Rineka  Cipta), h. 4 
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kenakalan peserta didik.8 Semua ini dilatarbelakangi bahwa fungsi utama kepala 

sekolah adalah menjadi pemimipin pendidikan untuk menciptakan suasana belajar 

dan mengajar yang menarik, sehingga para guru dan peserta didik dapat 

melakukan proses belajar mengajar dengan kondisi yang baik. 9 

Mutu pendidikan tidak akan bagus jika kepala sekolah tidak dapat 

mengatur, mempengaruhi, dan memanfaatkan peluang yang ada serta hanya 

sekedar melaksanakan tugas turin dan mengedepankan egoisme. Olehnya itu, 

kepemimpinan kepala sekolah adalah unsur yang menentukan kesuksesan sebuah 

lembaga pendidikan. Nurkholis mengemukakan bahwa terdapat empat alasan 

mengapa memerlukan figur pemimpin, (1) secara umum dalam setipa intansi 

semua membutuhkan figur pemimpin, (2) seorang pemimpin perlu tampil 

mewakili anggota/kelompoknya, (3) menjadi pengayom ketika terdapat 

masalah/resiko dalam sebuah kelompok tersebut, (4) untuk meletakkan sebuah 

kekuasaan.7 Dengan demikian, kepemimpinan yang baik, Jelas berpengaruh 

terhadap tercapainya suatu tujuan organisasi dikarenakan peran pemimpin sebagai 

pengaruh terhadap kinerja pegawai.  

Salah satu bagian dari kepemimpinan adalah kemampuannya dalam 

mempengaruhi suatu kelompok untuk menggapai tujuannya.10 Keberhasilan 

pemimpin atau kepala sekolah dapat diukur dari mutu pendidikan yang ada di 

sekolah tersebut. Termasuk SMP Islam Nusantara Beriman yang ada di Bombana 

dalam prosesnya menuju sesuatu yang lebih baik, dengan mengintegrasikan nilai 

                                                             
8 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah  Profesional  dalam  Rangka Menyukseskan MBS 

dan KBK, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003),  hlm. 24. 
9 Ghaffar MS., Dasar-dasar Administrasi dan Supervisi Pengajaran, (Jakarta : Angkasa 

Raya, 1992),  hlm. 154. 
10 Nurkolis, Manajemen  Berbasis  Sekolah, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005),  hlm. 152. 



8 
 

kemanusiaan yang luhur terhadap kegiatan di sekolah sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong 

motivasi dan minat belajar, serta benar-benar mampu memberdayakan peserta 

didik. Tujuannya adalah bukan hanya meningkatkan pikiran para siswa dengan 

deskripsi-deskripsi akan tetapi membangun nilai moral, melatih dan mendorong 

semangat, menjunjung tinggi nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sopan 

santun dan bersikap jujur dalam menyikapi para siswanya dapat hidup dimasa 

akan datang yang penuh dengan  tantangan serta memiliki daya saing yang tinggi. 

Output  pendidikan  SMP Islam Nusantara Beriman yang diimplikasikan Ialah 

suatu kinerja sekolah yang kualitas, produktivitas, efisensi, efektivitas,inovasi dan 

moralnya dapat diukur. Secara lebih luas makna dari mutu pendidikan sebagai 

suatu hasil atau kadar proses dan hasil pendidikan secara universal yang yang 

ditetapkan sesuatu kriteria dan pendekatan tertentu.11 

Berdasarkan konsep fakta yang terjadi di SMP Islam Nusantara Beriman 

dan mutu pendidikan secara umum Dapat dijelaskan bahwa peningkatan 

pendidikan tidak hanya terfokus pada input pendidikan akan tetapi juga 

memperhatikan aspek strategi kepala sekolah. Yang dimaksud input pendidikan 

ialah sesuatu yang mutlak yang harus ada dalam batas-batas yang ditetapkan, akan 

tetapi bukan sebagai jaminan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 Sehingga Kepala Sekolah baik SMP Islam Nusantara Beriman maupun 

sekolah yang lainnya dituntut mampu dan pandai dalam menerapkan strategi 

kepemimpinan demi kemajuan sekolah atau lembaga pendidikan yang 

                                                             
11 Hikmat.. Manajemen Pendidikan. 2009 (Bandung : Pustaka Setia) hlm. 21 
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dipimpinnya. Strategi pimpinan atau kepala sekolah hendaknya berkaitan dengan 

kurikulum, pendekatan belajar mengajar, struktur dan proses perencanaan, 

pemecahan masalah, pembuatan keputusan dan evaluasi, dan pendayagunaan 

berbagai layanan baik secara individual maupun institusional. Kepemimpinan 

yang diharapkan adalah kepemimpinan yang memiliki strategi dengan tetap 

memegang prinsip nilai lokal, dan cakap berinteraksi menghadapi tantangan nilai-

nilai fluktuasi kemerosotan nilai moral serta lihai dalam menjawab tantangan 

tekhnologi modern.  

Berangkat dari pandangan dan paparan tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti Tesis yang berjudul “Strategi Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMPS Islam Nusantara Beriman di Desa 

Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana”.  

 

B. FOKUS MASALAH 

Fokus awal penelitian ini sebagai langkah awal peneliti menjaring data di 

lapangan adalah: Bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang 

Kabupaten Bombana 

 

C. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana perencanaan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan 

Poleang Kabupaten Bombana? 

2. Bagaimana implementasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara 

Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.? 

3. Bagaimana evaluasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan 

Poleang Kabupaten Bombana.? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarakan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mengetahui dan menganalisis perencanaan strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa 

Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.  

2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Strategi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara 

Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 

3. Mengetahui dan menganalisis evaluasi Strategi yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara 

Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 
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E. MANFAAT PENELITIAN  

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat pada dua hal:  

1. Manfaat Teoretis  

a. Memperoleh pemikiran tentang Strategi Kepala Sekolah dalam 

menjaga kualitas atau mutu pendidikan yang merupakan amanat 

pemenrintah. 

b. Sebagai bahan kajian dan rujukan bagi peneliti lain yang serupa.   

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan bagi pengelola SMP Islam Nusantara Beriman 

Bombana untuk mengembangkan mutu pendidikan dalam mencapai 

tujuan pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara 

Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 

b. Menjadi bahan perbandingan dengan sistem pengelolaan dan Strategi 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah 

lainnya. 

 

F. DEFINISI ISTILAH 

Untuk Memudahkan maksud dari tulisan ini perlu ditegaskan istilah 

penting menyangkut judul penelitian, yaitu: 

1. Strategi 

Strategi mengandung makna langkah-langkah yang sistematis dan 

sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka 
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panjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.12 Sedangkan arti kata strategi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara khusus.13 Menurut 

Crown dalam Agustinus menjelaskan bahwa pada prinsipnya strategi dapat dibagi 

ke dalam tiga tahapan, yaitu 1) perencanaan strategi, 2) implementasi strategi dan 

3) pengendalian strategi.14  

Dari makna tersebut diatas peneliti dapat menjelaskan apa yang dimaksud 

dalam peneltiian ini adalah lebih menekankan pada aktifitas-aktifitas yang utama 

antara lain; 1) menyiapkan strategi alternative, pemilihan strategi dan menetapkan 

strategi yang akan digunakan. 2) Pada tahap berikutnya yaitu implementasi 

strategi yang lebih merujuk kepada penetapan tujuan, perbaikan struktur, 

peningkatan kompetensi guru, peningkatan prestasi belajar siswa dan harmonisasi 

hubungan masyarakat. 3) Bagian akhir dari strategi yang saya tuangkan adalah 

evaluasi sebagai pengendalian mutu pendidikan.  

Dari ketiga inilah yang menjadi acuan peneliti untuk ditindaklanjuti 

melalui kisi-kisi, yang dikembangkan menjadi instrumen sebagai bahan untuk 

mengumpulkan data, begitu melalui wawancara yang lebih mendalam, dan 

dokumen-dokumen lain yang dianggap bagian dari penelitian. 

2. Kepala Sekolah 

                                                             
12 Nanang  Fatah,  Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  &  Dewan  

Sekolah, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm. 31. 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1.340. 
14 Agustinus, Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: Pengantar proses berfikir strategic, 

(Bandung : Bina Aksara. 1996.) hlm. 129 
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Menurut bahasa kepala sekolah ialah seorang guru yang mempunyai 

tanggungjawab menjadi pemimpin sekolah.  Secara istilah kepala sekolah ialah 

guru yang menjadi tenaga fungsional yang mempunyai tugas tambahan untuk 

memimpin suatu sekolah dimana di dalamnya terdapat proses belajar mengajar  

dan terdapat hubungan/interaksi antara guru dan peserta didik. Maksud dari kata 

memimpin adalah leadership, yaitu kemampuan untuk menggerakkan sumber 

daya, baik internal maupun eksternal, dalam rangka  mencapai tujuan sekolah 

yang lebih optimal. Pola dan bentuk kepemimpinan serta kebijakan kepala sekolah 

sebagai pimpinan tertinggi di suatu sekolah akan sangat berpengaruh dan 

menentukan kemajuan suatu sekolah serta mutu pendidikan. Dalam dunia 

pendidikan modern kepemimpinan kepala sekolah adalah jabatan strategis untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan.  

3. Mutu pendidikan  

Mutu pendidikan terdiri dari dua kosa kata yakni mutu dan pendidikan.  

Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Kata ini umum 

digunakan dalam dunia bisnis, rakayasa dan manufaktur dalam kaitannya konsep 

maupun teknik dalam memperbaiki kualitas jasa atau produk yang dihasilkan. 

Sedangkan pendidikan ialah proses mempengaruhi sikap maupuntingkah laku 

individu maupun kelompok dalam rangka mendewasakan manusia dengan jalan 

proses, pengajaran. Pelatihan dan perbuatan mendidik. Jika ada unsur kosakata 

tersebut digabung maka yang dimaksud Ialah ukuran buruk, baik maupun kualitas 

dalam mengubah sikap dan tingkah laku demi mendewasakan seseorang maupun 
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kelompok untuk mendekatkan kepada sang pencipta melalui proses pelatihan dan 

pengajaran. 

Mutu di bidang pendidikan yaitu terdiri dari input, proses, output, dan 

outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses 

pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan, serta hasil nilai yang memenuhi standar nilai 

kelulusan. 

4. SMPS Islam Nusantara Beriman Bombana 

SMPS Islam Nusantara Beriman Bombana merupakan nama salah satu 

sekolah yang menjadi bagian dari pondok  pesantren yang terletak di Kabupaten 

Bombana Sulawesi Tenggara, tepatnya di Jalan Poros Boepinang-Kolaka, Lemolemo 

Desa Boeara (239,11 km) Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Indonesia kode pos 93772.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


