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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Dasar Tentang Kepala Sekolah 

1. Defenisi Kepala Sekolah 

 Secara bahasa kepala sekolah merupakan guru yang menjadi seorang 

pemimpin di sekolah. Sedangkan secara istilah kepala sekolah ialah tenaga 

fungsional guru yang mempunyai tambahan tugas menjadi seorang pemimpin di 

sekolah tersebut dimana terdapat proses belajar mengajar serta adanya interaksi 

anatar guru dan murid.15 Menurut Daryanto, “kepala sekolah adalah pemimpin 

pada suatu lembaga satuan pendidikan. Kepala sekolah ialah pemimpin yang 

proses kehadirannya dapat di pilih secara langsung, di tetapkan oleh yayasan, atau 

di tetapkan oleh pemerintah.16 Sementara menurut Sudarwan Danim, “kepala 

sekolah ialah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.17 

Pemimpin pendidikan dalam organisasi pendidikan seperti sekolah adalah kepala 

sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu Kepala dan Sekolah. Kata 

Kepala dapat dimaknai sebagai ketua atau pemimpin pada sebuah organisasi atau 

sebuah lembaga. Sedangkan Sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi 

tempat memberi dan menerima pelajaran.18 Dengan demikian kepala sekolah 

dapat diartikan sebagai pemimpin pada suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah 

                                                             
15 https://fridaaprilliya.wordpress.com/2016/12/08/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-

kepala-sekolah/ 
16 Daryanto,  Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran (yogyakarta: Gava Media, 

2011), hlm. 136. 
17 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependiidkan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 145. 
18 Wahjosumidjo,  Kepemimpinan Kepala  Sekolah: Tinjauan Teoritik  dan 

Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 83. 

15 

https://fridaaprilliya.wordpress.com/2016/12/08/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-kepala-sekolah/
https://fridaaprilliya.wordpress.com/2016/12/08/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-kepala-sekolah/
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adalah seorang pemimpin yang pada proses keberadaannya dapat dipilih dengan 

penunjukkan secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh 

pemerintah.19 

Pada penjelasan lain kepala sekolah adalah seorang guru yang 

mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan di suatu sekolah, sebagaimana 

yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 pada Bab I Ketentuan 

Umum pasal 1, yang berbunyi: 

 “Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk 

memimpin taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA), taman kanak-

kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 

sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah 

tsanawiyah (SMP/MTs.) sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), 

sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah 

kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sekolah menengah atas 

luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf  internasional  (SBI),  

atau  yang  tidak  dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional 

(SBI)”.20 

 

Program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah adalah menjadi 

tanggung jawab seorang kepala sekolah, bukan hanya dituntut mampu memimpin 

tetapi juga mengorganisir dan mengelola atau memanajemen pelaksanaan  

program belajar mengajar yang diselenggararakan di sekolah yang dipimpinnya. 

Sehingga, kepala sekolah diwajibkan menjadi seorang supervisor tim dari para 

guru, staf maupun siswa untuk mencapai tujuan belajar mengajar menjadi efektif 

dan efisien sehingga tercapai produktivitas belajar yang pada akhirnya bisa 

membangun mutu pendidikan yang tinggi. Untuk peningkatan kualitas sekolah, 

                                                             
19 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran, (Yogyakarta: Gaya 

Media, 2011), hlm. 136. 
20 Permendiknas  Nomor  28  tentang  Penugasan  Guru  sebagai  Kepala 

Sekolah/Madrasah.  (Tahun  2010) , hlm. 3  



17 
 

seorang pemimpin/kepala sekolah mempunyai tanggungjawab terhadap kemajuan 

maupun kemunduran suatu pendidikan yang menjadi otoritasnya, sehingga hal 

perta yang mesti dilakukan ialah membuat visi dan misi kepemimpinannya, 

mempersiapkan sekolah agar layak dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pengelolaan maupun 

pembelajaran di sekolah, kepala sekolah merupakan kedudukan yang paling 

strategis. Jamal Ma’mur Asmani menyampaikan bahwa: 

Perofesionalisme kepemimpinan kepala sekolah ialah kesepakatan 

bersama pada setiap profesi untuk selalu mengembangkan kemampuan 

mereka masing-masing, tujuannya agar memjadikan mereke lebih 

profesional dalam melaksanakan tugas kepememipinannya kepada sumber 

yang ada di sekolah dan bisa bekerja sama untuk menggapai tujuan 

bersama.21 

Dari pendapat di atas, apa yang disampaikan Jamal bahwa kepala sekolah 

ialah guru yang mempunyai kecakapan memanage sumber daya yang dimiliki 

suatu sekolah sampai pada kemampuan untuk semaksimal mungkin dapat meraih 

tujuan bersama. 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. Dalam dunia pendidikan 

modern kepemimpinan kepala sekolah adalah jabatan strategis untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan. Kepala madrasah atau sekolah dimaknai sebagai ketua atau 

pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga tersebut. Sedangkan 

                                                             
21 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012), hlm. 16. 
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madrasah atau sekolah ialah wadah untuk peserta didik belajar mengembangkan 

bakat dan minatnya masing-masing.22 

Menurut E.Mulyasa dikemukakan bahwa: 

Seorang manajer memiliki akivitas yang sering disebut dengan 3 M, 

yaitu man/manusia dimana sebagai pelaksana dalam sekolah, kedua 

moneyuang sebagai modal dalam aktivitas dan yang terakhir adalah metode 

sebagai alat dalam menggerakkan uang dan juga manusia untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan.23 

 Kepala sekolah merupakan seorang yang bertugas untuk memimpin suatu 

lembaga pendidikan. Di dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah atau 

madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. 

Hal ini bertujuan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan 

kepada mereka. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan kearah tercapainya 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

2. Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

Tanggung jawab kepala sekolah merupakan beban dan amanah yang harus 

dipikul dan melekat pada seorang pimpinan terhadap keseluruhan kegiatan-

kegiatan disuatu sekolah. Tanggung jawab dan wewenang kepala sekolah yaitu 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan di tampat sekolahnya yang dia kuasai, 

seorang pemimpin memiliki kewajiban meemikul tanggungjawab untuk menjadi 

pemimpin dalam situasidan kondisi apapun. 

 

 

                                                             
22 Muhaimin, Pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah 

dan Perguruan Tinggi, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 183-184 

 
23 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT. Remaja, 2001), h. 21 
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Mulyasa dalam bukunya manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah 

mengatakan bahwa : 

Tanggungjawab seorang pemimpin harus dibuktikan bahwa kapan saja dia  

harus  siap  melaksanakan  tugas,  yang  harus  tetap  siaga  bila  ada 

perintah dari yang lebih atas. Untuk hal tersebut, dia harus dapat 

menempatkan diri sebagai pekerja keras (hard worker), berdedikasi 

(dedicated employer), dan seorang saudagar (memiliki seribu akal), dan 

bisa memberdayakan dan mempengaruhi orang lain secara positif.24 

 

Sebagai orang yang di beri kepercayaan lembaga untuk memimpin sekolah, 

kepala sekolah mempunyai tanggung jawab besar mengelola sekolah dengan baik 

agar menghasilkan lulusan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. Dengan kata lain, mengelola secara baik adalah tanggung 

jawab utama kepala sekolah. Di sinilah, kepala sekolah berposisi sebagai manejer 

sekaligus pemimpin, dua peran yang di emban dalam satu waktu dan tidak bisa di 

pisahkan. Atasanlah yang bertanggung jawab, stakeholder dan lainnya kepada 

para bawahan. Sebagai penajabat formal kepala sekolah mempunyai kewenangan 

kepada seluruh yang terkait.25 Untuk mencapai tujuan maka semua unsur harus 

saling bekerja sama dengan stakeholder yang lain, untuk meciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah ialah 

pemimpin yang punya tanggungjawab dalam membina dan memajukan 

sekolahnya baik moral maupun material untuk memajukan sekolahnya serta 

harapan orang tua peserta didik ataupun pemerintah dapat tercapai. 

 

                                                             
24 E.Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 27 

 
25 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah “Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2007),, hlm. 87 
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Dari uraian di atas maka dapat disintesiskan bahwa kepala sekolah sebagai 

seorang manajer maka perlu memahami tugasnya sebagai seorang pemimpin 

dalam bidang pengajaran, bidang kesiswaan dan yang berhubungan dengan 

sekolah. Salah satu kunci keberhasilan kepala sekolah ialah dengan 

memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar serta harus memberi 

perhatian kepada para peserta didik sehingga selaras apa yang diinginkan oleh 

orang tua dan juga kepala sekolah. 

 Secara rinci penulis dapat menjelaskan Tanggung jawab kepala sekolah 

sebagai berikut: (1) Tercapainya tujuan institusional sekolah; (2) Adanya 

administrasi sekolah yang baik dan benar; (3) Terpeliharanya semangat dan gairah 

kerja/belajar pada diri guru, staf dan siswa; (4) Berfungsinya komponen sekolah 

yang baik dan benar; (5) Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah dengan 

baik; (6) Tercapainya 7K dengan baik; (7) Memperhatikan dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kependidikan. 

3.   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bekerja bukan hanya mengembangkan dan menyerahkan 

suatu  program  pengajaran  kepada  guru-guru  untuk  dilaksanakan.  Kepala 

sekolah sebagai pemimpin resmi harus menggunankan proses-proses demokrasi 

atas dasar kualitas dan kemampuan yang di miliki. Kepala sekolah bertindak 

sebagai konsultan bagi guru-guru yang dapat membantu mereka memecahkan 

permasalahan mereka, kepala sekolah hendaknya berusaha meningkatkan 

kemampuan staf untuk bekerja dan berpikir bersama.  
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Terdapat tiga bidang tugas kepala sekolah yaitu a) tugas manajerial, b) 

supervisi dan c) kewirausahaan.26 

a.    Tugas Manajerial 

Tugas kepala sekolah sebagai manajerial adalah terkait dengan manajemen 

sekolah, dimana di dalamnya mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada untuk 

mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 

Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut: 

1)      Menyusun perencanaan sekolah 

2)      Mengelola program pembelajaran 

3)      Mengelola kesiswaan 

4)      Mengelola sarana dan prasarana 

5)      Mengelola personal sekolah 

6)      Mengelola keuangan sekolah 

7)      Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 

8)      Mengelola administrasi sekolah 

9)      Mengelola sistem informasi sekolah 

10)  Mengevaluasi program sekolah 

11)  Memimpin sekolah 

b.    Tugas Supervisi 

Selain sebagai manajerial maka kepala sekolah juga harus melakukan 

supervisi terhadap para guru dan juga staf guna untuk menjaga mutu maupun 

outpun pendidikan di sekolah. Terdapat 3 kegiatan supervisi: 

                                                             
26https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwjC_rmio_7iAhWTf30KHdDZCTgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2

Fwww.infodiknas.com%2F21378.html&usg=AOvVaw21jEoayaNPGy8DAy48k9Vn 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_rmio_7iAhWTf30KHdDZCTgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.infodiknas.com%2F21378.html&usg=AOvVaw21jEoayaNPGy8DAy48k9Vn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_rmio_7iAhWTf30KHdDZCTgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.infodiknas.com%2F21378.html&usg=AOvVaw21jEoayaNPGy8DAy48k9Vn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC_rmio_7iAhWTf30KHdDZCTgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.infodiknas.com%2F21378.html&usg=AOvVaw21jEoayaNPGy8DAy48k9Vn
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1) Merencanakan program supervisi 

2) Melaksanakan program supervisi 

3) Menindaklanjuti program supervisi 

c.    Tugas Kewirausahaan 

Selain itu kewirausahaan juga merupakan tugas kepala sekolah. Hal ini 

bertujuan agar sumber daya yang ada dapat diberdayakan khususnya dalam unsur 

finansial. Selain itu, agar warga sekolah mampu berwiraausaha khususnya bagi 

peserta didik. 

Dalam suatu organisasi, lembaga pendidikan membutuhkankan manajer 

untuk lebih berkosentrasu pada masalah administratif maupun anggaran 

Pemimpin maupun manajer juga diperlukan dalam pengelolaan lembaga 

pendidikan, dalam hal ini pemimpin yang dimaksud dapat menjalankan 

kepemimpinan secara efektif, memiliki hasrat atau kemampuan yang kuat sebagai 

pendorong yang lebih besar dari pada diri mereka sendiri.27 Dimana 

kepemimpinan yang bisa mengelola segala yangada di tempatnya memimpin ke 

arah visi serta misi yang diharapkan.28 Yang terpenting adalah sumber daya 

manusianya yaitu pendidik dan juga tenaga kependidikan yang merupakan sumber 

dari banyaknya persoalan yang timbul seperti persoalan kualifikasi, pembinaan 

dang juga profesionalisme, sehingga perhatian pemimpin terhadap kinerja 

bawahannya sangat dibutuhkan begitupun dalam hal arahan dan insentif untuk 

                                                             
27 Nurachdijat. K dan Fauzi. A.D. Membangun Motivasi Kepemimpinan. (Jakarta: Edsa 

Mahkota, 2006). hlm. 13 diunduh 09 ;38 Kamis, 4 Juli 2019. 

(http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/gtk/article/download/182/171)  
28 Sugeng Haryanto, Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok 

Sekolah:  (Kementrian Agama RI. 2012), hlm. 50 

http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/gtk/article/download/182/171
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memenuhi kebutuhan sehingga jalannya pendidikan di sekolah tersebut dapat 

sesuai standar yang dipersyaratkan. 

Fungsi seorang pemimpin dalam dunia pendidkan, akan sangat 

menentukan kemana dan akan menjadi apa madrasah atau sekolah yang 

dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat 

madrasah atau sekolah menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk 

berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kepala 

madrasah atau sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan tenaga kependidikan. 

Hendiyat Soetopo mengatakan, “Setiap usaha perubahan program 

pendidikan hendaknya melalui evaluasi dan perencanaan oleh kelompok. Sebagai 

kepala sekolah harus mampu mengatasi setiap perbedaan pendapat dan 

mengambil keputusan melalui pertimbangan kelompok”.29 Tugas pemimpin 

pendidikan itu tidak mudah, ini menuntut segenap kesanggupan kepala sekolah 

untuk melaksanakannya. Sebagai seorang pemimpin, fungsi dan tugas kepala 

sekolah sangat kompleks demi terwujudnya sekolah yang berkualitas. E. Mulyasa 

memaparkan fungsi dan tugas kepala sekolah secara terperinci berikut ini : 

a. Sebagai pendidik (educator) dengan meningkatkan keprofesionalisme 

tenaga kependidikan di sekolahnya, menciptkan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan 

dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, melaksanakan model  

pembelajaran yang menarik, serta melaksanakan program akselarasi 

bagi siswa yang cerdas di atas rata- rata. 

b. Sebagai manajer dengan memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui  kerja  sama,  memberi  kesempatan  kepada  tenaga 

                                                             
29 Hendiyat Soetopo, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan (Malang:Bina 

Aksara,1982). hlm. 26 
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kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. 

c. Sebagai administrator dengan mengelola kurikulum, siswa, personalia, 

sarana prasarana, kearsipan dan keunngan. 

d. Sebagai inovator maka butuh strategi dalam membangun hubungan 

yang harmonis bersama lingkungan, mencari ide baru, memberika 

contoh bagi pendidikan maupu tenaga kependidikan di sekolah dan 

mebuat inovasi pada pembelajaran. 

e. Sebagai leadership dengan memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi 

dua arah, serta mendelegasikan tugas. 

f. Sebagai motivator dengan strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya.30 

 

Ketujuh fungsi dan tugas ini akan mendorong kepala sekolah 

meningkatkan kreatifitasnya dalam mengembangkan sekolah, sehingga mampu 

memberikan inspirasi dan motivasi kepada jajaran bawahannya untuk bangkit 

mengejar ketinggalan dan kemunduran di segala bidang. Dalam lingkup 

pendidikan maka kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi yang merupakan 

pemimpin dari warga sekolahnya. 

Dari uraian materi di atas maka dapat diterangkan bahwa kepala sekolah 

ialah pembaharu dan pelaksana pada sebuah sekolah. Secara tidak langsng cita-

cita sekolah ditanggungjawabpi oleh seorang kepala sekolah. Kepercayaan orang 

tua untuk menyekolahkan putra putrinya tidak lain ini menjadi tugas besar kepala 

sekolah. Peserta didik akan merasa aman dan nyaman untuk belajar juga 

diakibatkan karena fasilitas sekolah. Intinya bahwa kepala sekolah merupakan 

sosok yang menjadi sentral pendidikan. 

                                                             
30 E. Mulyasa, Menjadi kepala sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), Cet. Ke-9, hlm 98-120. 
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Kepala sekolah ialah merupakan pengayom para guru dan bawahannya di 

samping ia juga sebagai menajer yang harus mengatur mereka dan memberikan 

perintah. Fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang tidak 

boleh dilupakan sebagai seorang yang beragama Islam adalah fungsi, peran, tugas 

dan tanggung jawab kepala sekolah menurut Islam, sebab sebuah amanah adalah 

amaliah yang membutuhkan pertanggungjawaban baik secara horizontal maupun 

vertikal, dunia dan akhirat. Adapun Fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab yang 

dimaksud diantaranya Allah isyaratkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 41, 

yang artinya sebagai berikut; 

“(yaitu)  orang-orang  yang  jika  kami  teguhkan  kedudukan mereka 

dimuka bumi ini niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan   

zakat,   menyuruh   berbuat   ma’ruf   dan   mencegah   dari perbuatan yang 

mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S. AL-

Hajj:41).31 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada empat tugas orang-orang memperoleh 

kekuasaan menjadi pemimpin, seperti yang disebutkan oleh Zakky Mubarak 

dalam bukunya tanggung jawab seorang pemimpin bahwa: 

a. Pertama, mendirikan shalat maksud dari kata ini bahwasannya seorang 

pemimpin harus mempuanya spiritualitas yang baik, jiwa yang bersih dan 

dekat dengan Allah, mengapa demikian karena agar seorang pemimpin 

tidak mementingkan jabatannya untuk dirinya sendiri atau untuk 

kepentingan ummat. Mendirikan shalat juga bisa dimaknai bahwa 

kewajiban dari pemimpin adalah membimbing masyarakatnya untuk 

senantiasa sadar dalam beragama sehingga kebahagiaan tidak hanya di 

dapat di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. 

b. Kedua melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh 

ditinggalkan. Setiap ayat yang memerintahkan shalat selalu beriringan 

dengan perintah menunaikan zakat. Hal ini jelas bahwa begitu pentingnya 

zakat. tugas seorang pemimpin ialah menerangkan kewajiban memberikan 

zakat dan hikmah di baliknya. 

                                                             
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2005), 

hlm. 236 
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c. Ketiga dan ke empat yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Dua kata ini sifatnya sangat umum, memerlukan pakar 

dalam memahami apa saja perkara yang merupkan kebaikan dan juga 

kemungkaran. Mengajak pada kebaikan disini diartikan bahwa kepala 

sekolah sebagai pimpinan wajib mengajak pada kebaikan dan 

mencerdaskan masyarakatnya serta membentuk pribadi yang cinta pada 

ilmu agama dan juga umum.32 

Maka dapat disimpulkan bahwa, agama adalah sumber hukum utama umat 

islam, maka budaya-budaya yang ada didalam masyarakat saat ini harus 

mengalami penyesuaian. Ilmu agama maupun ilmu umum dalam umat islam 

sangatlah penting, karena hanya dengan ilmu sebuah masyarakat menjadi baik, 

yang akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Tidak ada suatu masyarakat yang 

maju sementara sebagian besar mereka tidak terdidik. 

 

B.   Konsep Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

1.  Defenisi Strategi 

Strategi mengandung makna langkah-langkah yang sistematis dan 

sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh dan berjangka 

panjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.33 Sedangkan arti kata strategi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara khusus.34 

Dijelaskan oleh David, strategi dapat diartikan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan jangka panjang dan berupa langkah potensial yang perlu 

                                                             
32 Zakky Mubarak, Tanggung Jawab Seorang Pemimpin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 

187. 
33 Nanang  Fatah,  Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  &  Dewan  

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

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1.340. 



27 
 

didukung oleh kebijakan manajemen tingkat atas dan sumber daya lembaga, 

organisasi atau perusahaan dengan skala yang besar. Strategi juga memiliki 

konsekuensi  multifungsi dan multi dimensi dengan mempertimbangkan faktor 

internal dan  eksternal suatu organisasi/lembaga.35 Menurut Sondang P. Siagian 

yang pertama kali menggunakan istilah strategi adalah tentara, dan sering kali 

secara langsung dinyatakan sebagai cara atau metode yang digunakan para 

jenderal untuk  memenangkan pertempuran. Namun saat ini kata strategi telah 

digunakan hampir oleh semua jenis organisasi dan lembaga, tanpa 

menghilangakan pikiran utama yang terdapat dalam kandungan arti dari asal kata 

strategi yang tetap dipertahankan, tetapi pada pelaksanaannya diselaraskan dengan 

oraganisasi atau lembaga yang menggunakannya.36 

Stephen P. Mary dan Robbin Coutler mengatakan dalam buku 

manajemennya, strategi bukanlah sekedar perihal program tahunan, strategi   

memerlukan kemapanan, kepastian dan waktu dalam perjalanannya. Terwujudnya  

suatu keberhasilan, apabila strategi dilaksanakan secara konsisten dari masa ke 

masa. Dan kegagalan terjadi karena berubah-ubahnya strategi.37 Sedangkan 

pendapat yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger tentang strategi adalah 

bahwa dalam  organisasi strategi berupa rumusan rencana yang komprehensif 

berisi prihal bagaimana suatu lembaga bisa meraih visi, misi dan tujuannya. 

                                                             
35 David Fred R., Manajemen Strategi, Edisi sepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 

hlm. 16-17 
36 Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik, Cet. 10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 

12. 
37 Stephen P. Mary dan Robbin Coutler, Manajemen, (Jakarta: Prenhallindo, 1991), hlm. 

231-232. 
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Strategi lebih menekankan kepada kelebihan bersifat kompetisi dan mengurangi 

kelemahan pada sebuah persaingan.38 

Dari beberapa pendapat dan penjelasan tentang pengertian strategi di atas, 

peneliti bisa menguraikan bahwa strategi ialah suatu rancangan atau susunan yang 

dijadikan pedoman pencapaian tujuan yang diinginkan bagi sebuah lembaga atau 

isnstansi pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pada suatu lembaga atau 

instansi pendidikan pada sekolah yang dipimpin oleh seorang pimpinan atau 

kepala sekolah, ia harus memiliki strategi yang tepat dan kondisional. 

Adapun ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait dalam Hamdani adalah 

sebagai berikut:  

a. Wawasan waktu, meliputi cakrawala waktu yang jauh ke depan, yaitu 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan 

waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 

b. Dampak, walaupun hasil akhir dengan mengikuti strategi tertentu 

tidak langsung terlihat untuk jangka waktu lama, dampak akhir akan 

sangat berarti. 

c. Pola keputusan, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa 

keputusan tertentu wajib diambil dan keputusan tersbeut sifatnya 

harus konsisten. 

d. Peresapan, sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang 

luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan 

operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam 

kegiatan-kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan organisasi 

bertindak secara naluri dengan cara-cara yang akan memperkuat 

strategi.39 

 

Menurut Crown dalam Agustinus menjelaskan bahwa pada prinsipnya 

strategi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu 1) formulasi strategi, 2) 

                                                             
38 David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, terjemahan Julianto 

Agung S, Cet. 16, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 16. 
39 Hamdani, Strategi Belajar Mengara, (Bandung : Pustaka Setia. 2011). Hal.  83 
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implementasi strategi dan 3) pengendalian strategi. Lebih rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut :40 

a) Formulasi Strategi 

Formulasi strategi merupakan perencanaan penentuan aktifitas-aktifitas 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Dalam tahap ini maka ada beberapa 

aktifitas yang akan difokuskan antara lain: a) membuat alternatif strategi, b) 

memilih strategi,c) menyiapkan strategi yang dipakai. 

Ada keterkaitan antara strategi yang baik dengan analisa lingkungan 

dimana dalam memformulasikan maka butuh analisis lingkungan yang mendalam. 

b) Implementasi Strategi 

Tahap ini merupakan tahapan di mana strategi yang telah diformulasikan 

itu kemudian diimplementasikan, dimana tahap ini beberapa aktivitas yang 

memperoleh penekanan sebagaimana penjelasan Crown, antara lain: a) 

Menetapkan tujuan tahunan, b) Menetapkan kebijakan, c) Memotivasi Karyawan, 

d) Mengembangkan budaya yang mendukung, e) Menetapkan struktur organisasi 

yang efektif, f) Menyiapkan budget, g) Mendayagunakan system informasi, h) 

menghubungkan kompetensi karyawan dengan performance organisasi. 

Namun satu hal yang diingat bahwa suatu strategi yang diformulasikan 

dengan baik belum tentu bisa menjamin keberhasilan implementasinya, hal ini 

berkaitan dengan komitmen dan kesungguhan organisasi atau lembaga dalam 

menjalankannnya. 

 

                                                             
40 Agustinus, Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: Pengantar proses berfikir strategic, 

(Bandung : Bina Aksara. 1996.) hal. 129 
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b) Pengendalian Strategi 

Dalam rangka mengatahui atau melihat seberapa jauh efektifitas dari 

implementasi strategi, maka diperlukan tahapan selanjutnya yakni Evaluasi. 

Dalam evaluasi terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: a) Mereview faktor 

internal dan eksternal yang merupakan dasar strategi yang telah ada, b) Menilai 

performance strategi, c) Melakukan langkah koreksi. 

Dari beberapa definisi strategi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para 

ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa semua pendapat tersebut pada dasarnya 

menyatakan bahwa strategi Kepemimpinan ialah berbagai macam rencana yang 

digunakan untuk mencapai sasaran, semua kebijakan yang ditetapkan maka harus 

sesuai dengan kondisi saat ini sehingga tujuannya dapat tercapai. 

2.  Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Strategi menurut Nanang Fatah memiliki arti langkah-langkah yang 

sistematis dan sistematik dalam melaksanakan rencana secara menyeluruh 

(makro) dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan.41 Dalam hal ini 

penjabaran strategi pada rencana dan implikasi strategi kepala sekolah sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan disekolah tersebut. 

Mutu pendidikan disuatu sekolah sangat bergantung pada strategi Kepala 

sekolah. Hal ini menjadi tuntutan bagaimana seorang kepala sekolah memiliki 

kemampuan strategi dan kemampuan menjalankan tugasnya sesuai standar yang 

telah digariskan. Oleh karena itu perihal yang pertama harus dimiliki adalah 

standar kompetensi kepala sekolah menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. 

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

(Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm. 31. 
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Permen ini menggariskan bahwa sebagai pemimpin lembaga pendidikan seorang 

kepala sekolah harus memenuhi lima kompetensi dasar agar mampu menjalankan 

tugas dan tanggungjawabnya. Kelima kompetensi tersebut adalah kompetensi 

kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi 

supervisi, dan kompetensi sosial.  

Permen ini menggariskan bahwa sebagai pemimpin lembaga pendidikan 

seorang kepala sekolah harus memenuhi lima kompetensi dasar agar mampu 

menjalankan tugas yang diembannya dengan baik. Kelima kompetensi tersebut 

adalah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi 

kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial sebagaimana yang 

dimaksud lebih rinci dapat jelaskan sebagai berikut:42  

a.  Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian mencakup beberapa sub kompetensi: (1) memiliki 

tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan; (2) mempunyai integritas 

kepribadian sebagai pemimpin; (3) memiliki keinginan/kemauan yang kuat dalam 

mengembangkan diri sebagai kepala sekolah; (4) bersikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi; (5) kemampuan untuk mengendalikan diri 

dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan (6) 

memiliki minat dan bakat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.  

b.  Kompetensi menejerial 

Kompetensi manajerial, terdiri dari: (1) menyusun perencanaan sekolah 

atau madrasah dalam tingkatan-tingkatan perencanaan; (2) mengembangkan 

                                                             
42 Permendiknas tentang, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (Nomor 13 Tahun 2013) h. 

4-6 
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organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan; (3) memimpin 

sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau 

madrasah secara optimal; (4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah 

atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; (5) menciptakan 

budaya dan  iklim  sekolah  atau  madrasah  yang kondusif  dan  inovatif  bagi 

pembelajaran peserta didik; (6) mengelola guru dan staf dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; (7) mengelola sarana dan 

prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal; (8) 

mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah; 

(9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik; (10) mengelola  

pengembangan   kurikulum   dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan 

tujuan pendidikan nasional; (11) mengelola keuangan sekolah atau madrasah 

sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien; (12) 

mengelola ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam mendukung pencapaian 

tujuan sekolah atau madrasah; (13) mengelola unit layanan khusus sekolah atau 

madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan  kegiatan peserta didik di 

sekolah atau madrasah; (14) mengelola sistem informasi sekolah atau madrasah 

dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (15) 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen sekolah atau madrasah; dan (16) melakukan monitoring, (17) evaluasi, 
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dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan 

prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 

c.  Kompetensi kewirausahaan 

Kompetensi kewirausahaan, terdiri dari: (1) menciptakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah; (2) bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang 

efektif; (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah; (4) memiliki 

naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau 

madrasah sebagai sumber belajar peserta didik; dan (5) pantang menyerah dan 

selalu   mencari   solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah 

atau madrasah. Di era perubahan ini kompetensi ini sangat dibutuhkan. 

d.  Kompetensi supervisi 

Kompetensi supervisi, meliputi: (1) merencanakan program supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan 

supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat; dan (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap 

guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

e.  Kompetensi sosial 

Adapun kompetensi sosial mencakup indikator-indikator: (1) bekerja sama 

dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah; (2) berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (3) memiliki kepekaan sosial terhadap 

orang, baik secara individual maupun kelompok masyarakat secara umum.  
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Tugas yang harus diemban kepala sekolah dalam memimpin atau 

mengelola sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang telah 

menerapkan suatu strategi dan bekerja secara sistematis berdasarkan strategi yang 

telah direncanakan   untuk membina rasa kepatuhan, komitmen, pemahaman dan 

kepemilikan terhadap sekolahnya yang dapat menghasilkan peserta didik yang 

sukses, dari pada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai identitas budaya. 

Stephen P. Mary dan Robbin Coutler dalam bukunya manajemen mengatakan 

bahwa, ”Strategi bukan merupakan masalah penentuan tahunan, strategi  

membutuhkan waktu dan keamanan untuk  berjalan lancar. Keberhasilan akan 

terjadi karena strategi dijalankan dengan konsistensi dari waktu ke waktu. 

Sedangkan kegagalan bisa terjadi karena strategi  diubah-ubah.”43 

Dalam dunia pendidikan strategi kepala sekolah sangat menentukan maju 

mundurnya suatu sekolah. Kepala sekolah bukan hanya dituntut untuk menguasai 

Standar kompetensi kepala sekolah menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 

2007, atau pengetahuan tentang teori-teori strategi pendidikan, tetapi juga harus 

memahami dan mengimplementasikan strategi secara nyata. Disisi lain seorang 

kepala sekolah tidak boleh monoton dalam mengaktualisasi strategi, tetapi juga 

harus inovatif terhadap perubahan pendidikan secara terus-menerus dalam rangka 

menjawab tantangan kemajuan dunia pendidikan.  

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Strategi Kepala sekolah ialah 

hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah dengan 

mewujudkan vidi dan misa sekolah dengan merenncanakan segala macam 

                                                             
43 Stephen P. Mary dan Robbins Coutler, Manajemen, (Jakarta: Prenhallindo,1991). h. 

231-232 
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program. Strategi merupakan suatu proses perencanaan dan memberdayakan 

sumberdaya yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. 

Mengingat Implementasi pendidikan di sekolah merupakan sebuah pranata 

sosial yang bersistem, dimajna terdiri atas komponen-komponen yang saling 

terkait dan saling mempengaruhi. Komponen utama sekolah adalah siswa, guru 

dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum serta fasilitas pendidikan. salah satu 

hal penting yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan organisasi adalah 

sumber daya suatu sekolah, meliputi dana, perlengkapan, informasi, maupun 

sumber daya manusia sebagai pendukung untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, 

seorang pimpinan selayaknya dapat mengarahkan dan mempengaruhi semua 

potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan organisasi 

 

C.   Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan 

1.  Pengertian Mutu Pendidikan  

Mutu ialah sebuah gambaran tentang barang ataupun jasa yang berupa 

kemampuan untuk mencapai kebutuhan yang diharapka sesuai. Dalam bidang 

pendidikan maka mutu adalah input, proses dan output pendidikan.44 Mutu 

pendidikan yaitu kemampuan sebuah lembaga pendidikan untuk memberdayakan 

sumber daya pendidikan dalam mengoptimalkan kemampuan belajar..45 Menurut 

Deming, mutu itu terletak pada masalah manajemen. Ia mengajarkan pentingnya 

pendekatan yang tepat dan sistematis serta pendekatan dengan dasar statistik 

                                                             
44 Ari, Sudrajt, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Bandung: (CV. Cekas 

Grafika. 2003). h. 123 
45 Ace, Suryadi, Indikator Mutu dan Efesiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia, 

(Jakarta: Balitbang Depdikbud. 1992). h. 92 
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untuk memecahkan masalah kualitas.46 Oleh karena itu, Deming mendefinisikan 

Mutu ialah keselarsan antara kebutuhan pasar dan konsumen. Perusahaan yang 

bermutu adalah perusahaan yang mempunyai pangsa pangsa pasar dan 

produksinya sesuai kebutuhan para konsumen. Apabila konsumen puas maka 

mereka akan setia dan selalu membeli produk dari perushaan baik itu berupa 

barang dan jasa. 

Dalam konteks pendidikan, sangat sulit mengartikan dan mendefinisikan 

mutu atau kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan hal yang tidak bisa 

diraba (intangible), kecuali dengan mengkuantitaskan segala sesuatu. Dalam 

kaitan ini, kualitas dapat diukur dengan kriteria yang ditentukan (tangible). 

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, sosial budaya, 

perspektif pendidikan, dan perspektif proses globalisasi. Dzauzah mendefinisikan 

mutu pendidikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara 

operasional dan efisien terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan sekolah atau 

madrasah sehingga mampu menciptakan nilai lebih terhadap unsur-unsur tersebut 

sesuai standar atau norma yang berlaku.47 

Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Mutu pendidikan 

meliputi input, proses dan juga output pendidikan. Mutu dalam kaitan input maka 

mencakup bahan ajar, variasi metode pembelajaran, kemampuan guru sampai 

pada tahan ealuasi yang didukung oleh administrasi dan juga sarana dan 

prasarana. 

                                                             
46 Edward Sallis, Total Quality Management In Education....... h. 97 
47 Ahmad  Dzauzah,  Petunjuk  Peningkatan Mutu  Pendidikan Sekolah  Dasar,  (Jakarta: 

Depdikbud, 1996), hlm. 6. 
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Dalam konteks output/hasil pendidikan, mutu  mengacu pada prestasi yang 

diaih sekolah dalam kurun waktu tertentu. Umpamanya, setiap akhir semester, 

akhir tahun pelajaran, empat tahunan, lima tahunan, atau bahkan puluhan seperti 

dari prestasi akademik dan non akademik.48 

Dapat dijelaskan bahwa dikatakan input pendidikan bermutu, apabila 

SDM dapat memberikan jaminan proses demi proses berjalan dengan lancar. 

Disebut proses berkualitas jika mampu mengkoordinir dan menyerasikan secara 

harmonis input sekolah, sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang 

menarik, meningkatkan motivasi dan keinginan belajar murid, sekaligus mendaya 

gunakan peserta didik. Sedangkan output disebut bermutu jika sekolah memiliki 

prestasi di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan standar yang 

dibuat sekolah atau sampai pada tingkat nasional secara umum. 

Dzauzah mendefinisikan mutu pendidikan sebagai kemampuan sekolah 

dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap unsur-unsur yang   

berkaitan dengan sekolah/madrasah sehingga mampu menciptakan nilai lebih 

terhadap unsur-unsur tersebut sesuai standar atau norma yang berlaku.49 

Sedangkan menurut Dirjen Pendis memaknai bermutu dengan: (1) memiliki 

kemampuan untuk mengelola lembaga pendidikan Islam secara profesional 

berdasarkan pada akuntabilitas, transparasi, dan efisieni; (2) memiliki rancangan 

pengembangan visioner; (3) memiliki sarana dan fasilitas pembelajaran yang 

memadai, seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya; (4) memiliki tenaga 

                                                             
48 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan, 

(Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2000). h. 8 

49 Ahmad  Dzauzah,  Petunjuk  Peningkatan Mutu  Pendidikan Sekolah  Dasar,  (Jakarta: 

Depdikbud, 1996), hlm. 6. 
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pendidik dan kependidikan yang memenuhi tuntutan kualifikasi dan kompetensi; 

(5) menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang mencerminkan 

pembelajaran yang memenuhi standar PAIKEMI (praktis, aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, menyenangkan, islami); (6) memiliki keunggulan dalam bidang agama 

dan ilmu pengetahuan; (7) mengembangkan  kemampuan  bahasa  asing;  (8)  

memberikan  skill tehnologi.50 

Berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan digunakan teori 

tentang peningkatan mutu milik Juran yang dikenal dengan Trilogi  Juran. 

Tahapan-tahapan proses peningkatan mutu dalam Trilogi Juran terdiri dari 

perencanaan (planning), pengendalian (controlling), dan peningkatan 

(improvement).51 Berikut   adalah penjabaran tahapan-tahapan tersebut:52 

Pertama, perencanaan mutu. Perencanaan mutu melibatkan serangkaian 

langkah-langkah universal, yaitu (1) menentukan siapa pelanggannya, (2) 

menentukan kebutuhan pelanggan, (3) mengembangkan keistimewaan produk 

yang menanggapi kebutuhan pelanggan, (4) mengembangkan proses yang dapat  

menghasilkan keistimewaan produk itu, dan (5) mentransfer rencana yang 

dihasilkan ke dalam tenaga operasi. 

Kedua, pengendalian mutu. Proses ini terdiri dari langkah- langkah  

sebagai  berikut: (1) mengevaluasi kinerja mutu nyata, (2) membandingkan 

kinerja nyata mutu dengan tujuan mutu, dan (3) bertindak berdasarkan perbedaan. 

                                                             
50 Dirjen Pendis, Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2010), hlm. 16-17. 
51 J.M. Juran, Kepemimpinan Mutu, Edisi Bahasa Indonesia,   (Jakarta: Pustaka Binaman 

Pressindo, 1995), hlm. 22. 
52Nurul  Hidayah,  Kepemimpinan Visoner  Kepala  Sekolah  dalam  Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 44.  
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Ketiga, proses ini adalah cara-cara menaikkan kinerja tingkat yang tak 

pernah terjadi sebelumnya (terobosan), dengan langkah- langkah: (1) membangun 

prasarana yang diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu tahunan; (2) 

mengendali kebutuhan khusus untuk proyek peningkatan; (3) untuk setiap proyek, 

bentuk satu tim proyek dengan tanggung jawab yang jelas; (4) memberikan 

sumber daya, motivasi, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tim untuk 

mendiagnosis penyebabnya, merangsang penetapan cara penyembuhannya, 

menetapkan kendali untuk mempertahankan perolehan. 

2.  Karakteristik Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan dapat diukur secara umum baik dari segi input, proses, 

output maupun outcome. Setidaknya ada 13 karakteristik yang dapat dijadikan 

dasar penilaian menurut Husaini Usman dalam hal mutu pendidikan yaitu: 

a. Kinerja (performance) 

b. Waktu wajar (timelines) 

c. Handal (reliability). 

d. Daya tahan (durability) 

e. Keindahan (aesteties) 

f. Hubungan manusiawi (personal interface) 

g. Mudah penggunaanya (easy of use) 

h. Bentuk khusus (feature) 

i. Standar tertentu (comformence to specification) 

j. Konsistensi (concistency) 

k. Seragam (uniformity) 

l. Mampu melayani (service ability) 

m. Ketepatan (acuracy)53 

 

Kinerja (performance) berhubungan erat dengan aspek fungsi sekolah 

yang terdiri dari kinerja guru dalam mendidik. “Guru merupakan salah satu pelaku 

                                                             
53 Husaini  Usman,  Manajemen  Teori,  Praktek  dan  Riset  Pendidikan,  (Jakarta:  Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 411. 
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dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu Guru diwajibkan utuk mengetahui tempat 

bekerjanya. Menjadi seorang guru maka perlu tahu faktor yang secara langsung 

maupun tidak langsung menjadi penguat dalam proses belajar mengajar.  

Waktu wajar yang dimaksud adalah memulai dan mengakhiri pelajaran 

dengan sesuai/tepat waktu. Handal ialah handal dalam bidang pelayanan, dimana 

meliputi pelayanan super yang diberikan oleh sekolah agar yang dilayani juga 

merasa senang serta puas yang mengakibatkan para pelanggan akan setia.  

Durability maksudnya adalah tahan banting contohnya ialah walaupu 

mengalami krisis moneter pihak sekolah tetap bisa bertahan. Indah interior dan 

eksterior sekolah dibuat menarik. Atupun para guru kretaif untuk membuat media 

pembelajaran yang menarik. Hubungan manusia yaitu mengenai norma agama 

maupun nilai moral serta profesionalism. Komunikasi yang baik merupakan kunci 

suksesnya.”.54 

Mudah penggunaanya (easy of use) yaitu sarana dan prasarana dipakai. 

Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, bukubuku perpustakaan mudah 

dipinjam dikembalikan tepat waktu. Bentuk khusus (feature) yaitu keuggulan 

tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi 

(komputerisasi). “Persyaratan pertama bagi kepemimpinan pengajaran adalah 

guru hendaknya memiliki visi mengenai unggulan dalam  mengajar”.55 Standar  

khusus  (comformence to specification) yaitu memenuhi standar tertentu. 

Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Konsistensi 

(concistency) yaitu tetap, konstan dan stabil, seperti kualitas sekolah tidak 

                                                             
54 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 251. 
55 Cyril Poster, Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan, (Jakarta: Lembaga Indonesia 

Adidaya, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 101. 
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menurun dari tahun ke tahun, warga sekolah konsekuen dengan perkataannya. 

Seragam ialah tidak bervariasi misalnya tidak pandang bulu ketika melaksanakan 

aturan atau keseragaman dalam pakain sekolah. Bisa memberikan pelayanan ialah 

memberikan layanan yang optimal. Contohnya pihak sekolah terbuka dengan 

memberikan kotak saran hal ini dimaksudkan agar para pelanggan tetap merasa 

puas. Ketepatan (acuracy) ialah ketepatan dalam pelayanan sesuai dengan yang 

diinginkan pelanggan sekolah. 

Dari uraian karakteristik mutu pendidikan diatas penulis dapat jelaskan 

bahwa Dari tiga belas karakter itu maka butuh kesiapan khususnya dalam aspek 

keorganisasian sekolah tersebut seperti kepala sekolah, siswa, guru dan 

stakeholder lainnya yang akhirnya memunculkan perubahan-perubahan walupun 

memang akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Perubahan-perubahan ini 

bisa dilaksanakan melalui manajemen yang handal. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Pengimplementasikan lembaga-lembaga pendidikan maka tidak lepas dari 

faktor pendidikan itu sendiri agar roda pendidikan dapat berjalan dengan baik. 

Apabila ada satu faktor yang tidak memenuhi makan tujuan pendidikan tidak akan 

tercapai karena setiap faktor saling berhubungan. 

 Adapun kelima faktor tersebut adala: “faktor tujuan  pengajaran,  faktor  

pendidik,  faktor  peserta  didik,  Faktor metode pendidikan, faktor situasi 

lingkungan”.56  

                                                             
56 Fuad Ihsan,  Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta : Rineka Cipta. 2005). hlm. 7  
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Proses bisa dikatakan bermutu bila terdapat koordinasi yang baik dan 

harmonis antara input sekolah sehingga bisa memperolah suasana pembelajaran 

yang inovatif dan menyenangkan, bisa memberikan motivasi dan memberdayakan 

peserta didik. Memberdayakan disini dapat dipahami bahwa peserta didik tidak 

hanya mengetahui pengetahauan yang diajarkan akan tetapi pengetahuan itu telah 

terpatri dalam nuarinya sehingga dapat diamalkan dengan baik dan dapat 

mengembangkan dirinya. 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja satuan pedidikan. Kinerja 

satuan pedidikan adalah prestasi satuan pedidikan yang di hasilkan dari proses 

atau perilaku satuan pedidikan. Kinerja satuan pedidikan dapat diukur dari 

kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas 

kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khususnya berkaitan dengan output. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga yang berorientasi kualitas dengan 

menggunakan pendekatan Total Quality Management; (TQM) atau Total Quality 

Assurance (TQA), dan Total Quality Control (TQC). Total Quality Management 

dalam organisasi berarti mengadakan perubahan mendasar dalam organisasi, 

yang meliputi perubahan kultural dan perubahan substantive dalam manajemen. 

Dalam Total Quality Assurance, raw material bagi lembaga pendidikan adalah 

calon murid di mana mereka harus mengikuti testing agar yang diterima hanyalah 

mereka yang memenuhi Standard input. Kemudian Total Quality Control konsep 

kualitas yang paling tua, yaitu “meliputi pendeteksian dan kepungurusan 
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komponen atau aspek-aspek atau produk akhir yang tidak sesuai dengan standar, 

yang dilaksanakan oleh quality control”.57  

Idealnya, perbaikan terhadap sistem kelembagaan itu diarahkan pada 

kekuatan lembaga pendidikan sekolah sebagai agen perubahan agent of change), 

dalam artian sekolah harus membuka diri terhadap tuntutan perubahan yang 

diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat kebanyakan inginnya sekolah tampil 

sebagai lembaga yang melahirkan siswa yang rijaal (professional), yang 

memiliki kemampuan IMTAK dan juga sekaligus dibekali IPTEK. Salah satu 

asek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ialah dengan 

menyelenggarakan pola pendidikan formal dan juga vocasional dalam sekolah 

agar menjadi ahli ilmu agama yang mempunya adab dan mempunya pegangan 

untuk menjalani hidup di tengah masyarakat. 

Dalam tatanan manajerial maka terdapat tiga level manajmen yang terdiri 

dari: high manajemen, Midle Manajemen dan Low Manajemen. High manajemen 

diartikan sebagai manajemen tingkat tinggi/puncak atau disebut denan pemimpin. 

Midle manajemen diduduki oleh semacam lembaga atau majelis sekolah dalam 

menjalankan kebijakan pemimpin. Dan terakhir adalah low manajemen yang 

diberikan kepada pemimpin yang memegang lemabag sekolah pada 

lingkungannya. 

Berkaitan dengan manajemen mutu modern, mengembangkan konsep 

Trilogi Kualitas, yaitu: perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian 

kualitas (quality control) dan perbaikan kualitas (quality improvement). 

                                                             
57 Departemen Agama RI. Total Quality Management, (Jakarta : Dirjen Bagais Depag, 

2002c). hlm. 3 
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Perencanaan kualitas adalah suatu proses mengetahui pelanggan atau proses 

menyalurkan produk dan jasa dengan tepat kepada perusahaan dan pelanggan 

dengan menggunakan cara: memenuhi permintaan pelanggan, menentukan 

segmen pasar dan mengembangkan produk-produk permintaan konsumen. 

Pengendalian kualitas merupakan proses dalam memerika dan mengevaluasi 

produk apabila telah mengevaluasi maka masaah yang terjadi akan dipecahkan 

contohnya mesin-mesin yang rusak akan segera mendapat perbaikan. Caranya 

ialah performa produk dievaluasi, membandingkan performa target dan aktual 

dan melakukan penanganan langsung jika ada perbedaan dan penyimpangan. 

Dan, Perbaikan kualitas ialah produk yang sudah dinyatakan mapan maka akan 

dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai secara berkala. Caranya: proyek 

perbaikan diidentifikasi, infrastruktur yang memadai dibangun, melakukan 

pelatihan-pelatihan, serta cara menggapai target sasaran. 

Konsekuensi logis dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 

perlunya peningkatan kualitas secara keseluruhan komponen sistem pendidikan, 

baik yang berupa Human Resources (Sumber Daya Manusia) maupun yang  

berupa Material Resources. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, 

komponen pendidikan yang berupa Human Resources (Sumber Daya Manusia) 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang 

diinginkan. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga 

pendidikan perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan Sumber 

Daya Manusia yang terlibat didalamnya, bukan hanya guru, dan pengurus sekolah 

tetapi juga siswa, wali siswa dan masyarakat. Karena hanya dengan kesiapan 
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SDM-lah yang akan mampu membawa lembaga pendidikan tetap survive dan bisa 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Disamping itu dalam meningkatkan mutu pendidikan, seorang kepala 

sekolah harus berupaya meningkatkan mutu kurikulum sekolah karena kurikulum 

itu merupakan sarana dari suatu system pendidikan. B banyak yang beranggapan 

bahwa kurikulum ialah program pendidikan atau pengajaran. Kebanyakan 

kurkulum hanya terdiri dari mata pelajaran dari buku-buku yang dipandang baik 

oleh kurikulum padahal ada hal yang lebih urgen yaitu adalah pengalaman yang 

ada di luar kelas. 

4.   Standar Mutu Pendidikan 

Hari Sudrajat berpendapat pendidikan yang bermutu ialah “Pendidikan 

yang bisa menghasilkan output yang punya kompetensi atau kemampuan baik 

kemampuan akademik ataupun kekampuan kejuruan yang memiliki akhlak mulia, 

keterampulan dan menjadikan manusia seutuhnya dengan pribadi yang bersifat 

integral dimana mampu mengintegralkan iman, ilmu dan amal.”.58 

Sedangkan menurut Cyril Poster, Mengungkapkan bahwa secara umum 

orang tua siswa menganggap bahwa kenyamanan sekolah merupakan tolak ukur 

dinyatakan baik, beberapa pihak lain menganggap bahwa hasil belajar siswa akan 

menunjukan kualitas sekolah yang baik. Sebagaianpun menganggap prestasi 

                                                             
58 Hari Sudradjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu 

Pendidikan Melalui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hlm. 17. 
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merupakan tolak ukur mutu olenya itu tolak ukur mutu pendidikan ini harus 

memakai tolak ukur yang relevan.59 

Tak dapat dipungkiri bahwa hari ini mutu pendidikan tidak hanya melihat 

banyaknya prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat 

dikomparasikan dengan standar yang diterapkan, sebagaimana termaktub dalam 

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005, sebagaimana 

yang terdapat pada pasal 35 ayat (1) sebagai berikut: 

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara 

berencana dan berkala. 60 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang sudah 

diperbaharui dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013    

mengenai masing-masing Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 5 ayat (1) tentang standar isi. Standar  isi  mencakup  

kriteria: (a) Ruang lingkup materi; (b) Tingkat kompetensi. 

2) Pasal 19 ayat (1) tentang standar proses. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,  

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian  sesuai  bakat,  minat,  dan  perkembangan  fisik  

serta psikologi peserta didik. 

3) Pasal 26 ayat (3) tentang standar kompetensi lulusan. 

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan umum 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

4) Pasal   28   ayat   (1)   tentang   standar   pendidik   dan   tenaga 

kependidikan.  

                                                             
59 Cyril Poster, Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan, (Jakarta: Lembaga Indonesia 

Adidaya, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 101 
60 Dirjen  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI,  Undang-Undang  dan  Peraturan 

Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: 2013), hlm. 24. 
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Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan ruhani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

5) Pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang standar sarana dan prasarana. 

Ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang 

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, 

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan; ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang 

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, 

ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang  bengkel  kerja, 

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, 

serta   ruang   lain   yang   diperlukan   untuk   menunjang   proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

6) Pasal 49 ayat (1) tentang standar pengelolaan 

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerpkan manajemen berbasis sekolah yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas. 

7) Pasal 62 ayat (1) tentang standar pembiayaan 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. 

8) Pasal 63 ayat (1) tentang standar penilaian pendidikan 

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas: a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; c. Penilaian hasil 

belajar oleh pemerintah. 61 

 

Menurut PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Pasal 1 ayat 1 nomor 6 sampai dengan 12, bahwa 8 standar di atas harus dipenuhi 

oleh semua satuan pendidikan. Penjelasan masing-masing standar adalah sebagai 

berikut: 

1) Standar isi, meliputi: kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

beban belajar, KTSP, dan kalender pendidikan/akademik. 

                                                             
61 Dirjen  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI,  Undang-Undang  dan  Peraturan 

Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: 2013) 
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2) Standar proses, meliputi: pelaksanaan perencanaan pembelajaran, 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. 

3) Standar kompetensi lulusan, meliputi: kualifikasi kemampuan 

lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan,  meliputi: kualifikasi 

akademik dan kompetensi, kompetensi akademik dibuktikan 

dengan ijazah minimal D-IV atau S1. Kompetensi yang harus 

dipenuhi ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

5) Standar sarana dan prasarana, meliputi: sarana dan prasarana yang 

harus dimiliki satuan pendidikan. 

6) Standar pengelolaan, meliputi: standar pengelolaan oleh satuan 

pendidikan,  standar  pengelolaan  oleh  pemerintah  daerah,  dan 

standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. 

7) Standar pembiayaan, meliputi: pembiayaan yang terdiri dari biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

8) Standar penilaian, meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik, 

penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilian hasil 

belajar oleh pemerintah, dan kelulusan.62 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui posisi penelitian ini maka dipaparkan beberapa kajian 

terdahulu. Ada beberapa kajian yang telah membahas tema yang berkaitan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husaini Usman dan Nuryadin Eko Raharjo. 

Keduanya membahas tentang Strategi Kepemimpinan Pembelajaran 

Menyongsong Implementasi Kurikulum.63 Pendekatan penelitian yang 

digunakan   adalah   kualitatif   dengan   jenis   grounded   theory.   

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan teknik sampel yang 

digunakan adalah snowball sampling. Artinya responden bertambah terus 

                                                             
62 Dirjen  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI,  Undang-Undang  dan  Peraturan 

Pemerintah RI tentang Pendidikan, ................., hlm. 191 

63 Husaini Usman dan Nuryadin Eko Raharjo, Strategi Kepemimpinan Pembelajaran 

Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013, (Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th. XXXII, No. 1, 

Februari 2013, hlm. 1-12 
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dan tidak dapat ditentukan jumlah sampai diperoleh data yang jenuh 

(redudancy). Adapun hasil dari penelitian adalah bahwa strategi 

kepemimpinan pembelajaran adalah keteladanan,  pembelajaran  di  kelas  

dan  luar  kelas,  kultur  sekolah,  dan penguatan. 

2. Penelitian Muhammad Asyrofuddin berjudul Strategi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Nahdatul Ulama Sleman 

yang ditebitkan di Proram pasca sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Tulisan ini fokus di 

SD Nahdatul Ulama Sleman.64 

3. Penelitian Aminah yang berjudul Strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu Pendidikan agama Islam di sma negeri 1 dompu. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, yang 

bertujuan untuk mengungkapkan strategi yang digunakan oleh Kepala 

Sekolah SMA Negeri 1 Dompu dalam upaya meningkatkan mutu 

Pendidikan Agama Islam. Dimana melalui kegiatan-kegiatan strategi 

Kepala Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan agama Islam 

dengan implementasi strategi yang tepat dan sesui dengan sekolah. 

4. Tesis Vera Mei Ringgawati65  
yang berjudul Strategi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Lulusan, Studi Multisitus di SMAN 1 Blitar 

dan SMAN 1 Sutojayan Pendekatan dalam peneltitian ini kualitatif, dan 

jenis penelitiannya adalah studi kasus dengan multisitus sebagai rancangan 

                                                             
64 Muhammad Asyrofuddin, Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SD Nahdatu Ulama Sleman (Tesis Pasca Sarjana : Universitas Islam Indonesia, 

2018) 
65 Putri Tanjong, “Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Pembelajaran Di SMAN 

1 Simalanga”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2017. 
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penelitian. Hasil penelitian adalah terdapat persamaan pada penyusunan 

perencanaan strategi, program unggulan, pengembangan program, dan 

struktur yang dibentuk dalam perbandingan manajemen strategi antara 

SMAN 1 Blitar dan SMAN 1 Sutojayan Sedangkan perbedaannya terletak 

pada cara merumuskan strategi, kebijakan, dan panduan untuk 

melaksanakan program, pelaksanaan monitoring, dan pemberian 

penghargaan. 

Dari beberapa penelitian di atas, ada dua penelitian yang hampir memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, pertama, penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Asyrofuddin, dkk., yang berjudul Strategi Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Nahdatul Ulama Sleman. 

Dan kedua adalah penelitian Aminah, dkk. yang berjudul Strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu Pendidikan agama Islam di sma negeri 1 dompu. Letak 

perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subyek, obyek 

penelitian dan kurun waktu penelitian. Subyek, obyek dan waktu penelitian sangat  

mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian karena setiap kepala sekolah tentunya 

memiliki pemikiran dan strategi yang berbeda, setiap lembaga pendidikan 

tentunya memiliki visi dan misi pendidikan yang berbeda sehingga besar 

kemungkinan hasil penelitian akan berbeda apalagi dengan waktu, di mana setiap 

lembaga tentunya  harus mengikuti perkembangan zaman, artinya setiap lembaga 

pendidikan harus mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. 
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E. Kerangka Teori 

Kepala sekolah sebagai pimpinan disekolah berkewajiban untuk berusaha 

agar potensi-potensi yang dimiliki lembaganya sedapat mungkin bisa 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, strategi kepala sekolah menjadi bagian penting dan 

utama dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada beberapa pakar 

yang memberikan teori terkait strategi yang dapat digunakan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. 

Teori yang disampaikan oleh Zamroni. Ia memaparkan tentang strategi 

dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  antara  lain:  (1)  melakukan  school 

review; (2) menyusun visi, misi, strategi dan program kerja; (3) menentukan 

benchmarking; (4) memperluas kepemimpinan partisipatif; (5) melakukan 

intervensi pada berbagai level; (6) mengembangkan kultur sekolah; (7) 

meningkatkan kemampuan guru; (8) memobilisasi sumber dana; (9) melakukan 

monitoring serta evaluasi.66 

Disisi lain Mulyadi mengemukakan beberapa strategi dalam upaya 

perbaikan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan  

berkelanjutan. Hal ini mengacu pada siklus Deming, antara lain: (1) mengadakan 

riset pelanggan dan menggunakan hasilnya untuk perencanaan produk pendidikan 

(plan); (2) menghasilkan produk pendidikan melalui evaluasi pendidikan/evaluasi 

pembelajaran, apakah hasilnya sesuai dengan rencana atau belum (check); (3) 

memasarkan produk pendidikan dan menyerahkan  lulusannya  kepada orang tua 

                                                             
66 Zamroni, Dinamika Peningkatan Mutu, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), hlm. 
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masyarakat, pendidikan lanjut, pemerintah, dan dunia usaha (action); (4) 

menganalisis bagaimana produk tersebut diterima di pasar, baik pada pendidikan 

lanjut maupun dunia usaha dalam hal kualitas, biaya, dan kriteria lainnya 

(analyze).67 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat difahami bahwa sebuah mutu 

mustahil bisa diperoleh  tanpa  adanya  perencanaan.  Keberadaan  rencana, dapat 

memungkinkan suatu lembaga atau sekolah mencapai tujuan yang diinginkan. 

Perencanaan sangat membantu sebuah lembaga atau sekolah mengetahui hal-hal  

yang perlu tindakan dan dengan metode apa untuk mencapai tujuan. Selanjutnya 

dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan apa yang konsumen inginkan 

sehingga dapat diketahui tindakan apa yang harus ditempuh dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Tahapan berikutnya adalah menentukan apa mutu yang ingin dicapai, 

dengan menentukan standart mutu dari layanan pendidikan sekolah dengan tanpa 

mengabaikan sumber daya yang ada. Mutu pendidikan tidak akan terlepas dari 

sumber daya manusia di dalamnya, sehingga hal pertama yang perlu dilakukan 

setelah membuat perencanaan adalah bagaimana menyampaikan mutu kepada 

staf lalu bergerak bersama-sama untuk mencapai mutu tersebut. Dalam 

pelaksanaannya perlu dilakukan tinjauan pada hal-hal yang sudah dilakukan 

dalam upaya mencapai mutu, apakah ada proses yang salah, apakah ada hal-hal 

yang terjadi yang mengganggu tercapainya mutu, dan sejauh mana proses 

tersebut berjalan serta bagaimana sekolah mengetahui mutu sudah tercapai. 

                                                             
67 Mulyadi,  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Mengembangkan  Budaya  Mutu, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 155. 
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Memakai pendekatan yang sistemic untuk merencanakan masa depan 

merupakan hal yang sangat penting. Strategi yang dijalankan harus sesuai dengan 

pelanggan atau banyaknya harapan mereka yang bervariasi, dan mengembangkan 

kebijakan yang mengarah pada visi dan misi lembaga. 

 Untuk meningkatkan mutu di setiap institusi pendidikan memerlukan 

pemimpin  yang  memiliki  strategi  jitu  dan  komitmen bersama di antara 

seluruh konsumen pendidikan, baik konsumen dari dalam maupun konsumen dari 

luar, yakni kepala sekolah, penddiik/guru, karyawan, murid, orang tua/wali 

murid, komite, dan masyarakat. 

 

Gambar 2.1 Bagan dan gambar kerangka pikir  
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