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Lampiran B. TRANSKRIP WAWANCARA (KEPALA SEKOLAH)

I. Rumusan masalah :
Bagaimana rencana, implementasi dan evaluasi strategi kepala sekolah
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPS Nusantara Beriman
Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana

II. Indikator
a. Rencana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan
b. Implementasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan
c. Evaluasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan

III. Transkrip Instrumen Wawancara (Kepala Sekolah)
1. Bagaimana visi, misi dan tujuan SMPS Nusantara Beriman?

Wawancara: 17 Juni 2018 di Poleang
Adapun visi misi dan tujuan yang SMP Islam Nusantara Beriman itu
terpampan didepan Pak, tapi biar sya bacakan yah,  Visinya adalah
membentuk insan beriman, bertaqwa, dan berprestasi serta
berwawasan nusantara, Misinya adalah pertama Mewujudkan
alumni yang dapat berprilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam
yang beriman dan bertaqwa, kedua Mewujudkan alumni yang
handal, sopan, cakap dan kompetitif dibidangnya dan berkarakter
kebangsaan, serta berwawasan nusantara yang berlandaskan
keimanan. Ketiga, Mewujudkan alumni yang mempunyai kecerdasan
kognitif, afektif dan psikomotor, keempat, Mewujudkan lulusan
yang berprestasi akademik dan non akademik serta dapat
melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya, baik dalam dan
luar negeri. Kelima Mewujudkan sarana dan prasarana yang
lengkap untuk memberikan layanan bertaraf internasional keenam
Mewujudkan sekolah dengan sistem pengembangan
manajemen, pengelolaan SDM, pembelajaran, sarana dan prasarana,
kurikulum, penilaian, kesiswaan dan administrasi secara
komputerisasi. Yang terakhir Mewujudkan lingkungan sekolah yang
kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik.
Terus tujuannya adalah pertama Siswa tamatan sebagai alumni harus
mampu membaca Al Quran dengan tartil, melaksanakan praktik
ibadah dengan benar sesuai syariat Islam, serta memiliki
pengetahuan dan ketrampilan dasar sebagai calon tokoh Islam dalam
masyarakat kedua Peningkatan mutu sekolah yang ditandai dengan
tingkatan kelulusan yang mencapai 100% ketiga Memiliki team
lomba mata pelajaran, olah raga, dan kesenian yang mampu bersaing
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di tingkat kabupaten keempat Memiliki sarana prasarana yang
lengkap dan memadai agar proses kegiatan belajar dapat berjalan
efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah Tercapainya daya serap
sesuai batas tuntas untuk tiap mata pelajaran pada semua jenjang dari
Kelas VII, VIII, dan IX Secara bertahap.

2. Bagaimana analisis secara internal dan eksternal kondisi sekolah
Ibu Kepala Sekolah ?

Wawancara: 17 Juni 2018 di Poleang
Alhamdulillah, modal dasar SMP Islam Nusantara Beriman ini
sudah ada, modal dasar yang maksud itu adalah, kalau kemarin
gedungnya masih darurat, bantuan masyarakat setempat, sekarang
sudah ada beberapa gedung depenitif bantuan pemda, sudah ada
empat kelas ruang belajar, perpustakaan satu, guru-guru juga hanya
ada beberapa orang saja dulu sehingga terkadang satu guru
mengampu mata pelajaran dua tiga pelajaran, tapi sekarang
Alahamdulillah bukan hanya cukup tetapi bahkan sudah sebagian
besar sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, begitu pula
dengan jumlah siswa yang semakin berkembang dari tahun ketahun,
meskipun bahwa masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan
yang dimiliki diantaranya adalah belum secara sepenuhnya lengkap
gedung yang dimiliki, asrama untuk siswa yang jadi santri pesntern
juga masih sementara di bangun, sehingga untu sementara tinggal
diasarama semi peramnen.

3. Sebagai pemimpin pendidikan di sekolah ini, bagaimana strategi
Kepala Sekolah dalam menyusun rencana program peningkatan
mutu pendidikan?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Biasanya yang saya lakukan dalam penyusunan rencana program
kerja sekolah saya adalah meliputi rencana kerja jangkah menengah
yaitu empat tahun sekali, dan rencana kerja jangka pendek yang
biasanya saya lakukan sekali dalam setahun. Penyusunan rencana
kerja sekolah untuk meningkatan mutu pendidikan di SMP ini kami
lakukan dengan melibatkan semua stakeholder yang meliputi wakil
kepala sekolah, urusan humas, dewan guru, staf tata usaha, dan pihak
yayasan serta komoite di dalam rapat tim penyusun rencana kerja
sekolah. Di dalam rapat penyusunan perencanaan program kerja
sekolah, saya memberikan arahan teknis tentang penyusunan
perencanaan program kerja sekolah. Langkah-langkah penyusunan
rencana kerja sekolah di SMP Nusantara Beriman itu diantaranya,
diawali dengan mengumpulkan, guru, pihak yayasan, komite sekolah
menyusun rencana kegiatan untuk merancang rencana kerja sekolah,
yang kedua dulu itu Tim kerja sekolah mengumpulkan, mengolah
data dan informasi dan menyusun draf rencana kerja sekolah jangka
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menengah yang disingkat RKJM, yang ketiga biasanya saya atau
pihak yayasan, dewan guru dan komite sekolah melakukan reviu dan
revisi draf Rencana Kerja Jangka Menengah, yang keempat saya dan
pihak yayasan, dewan guru dan komite sekolah kepala sekolah,
dewan guru dan komite sekolah mengfinalkan hasil revisi RKJM,
dan yang terakhir kami menandatangani RKJM, selanjutnya RKJM
yang sudah ditandatangani, menjadi rencana setrategis atau renstra
sekolah untuk jangka menengah atau empat tahunan”.

4. Standar apakah Kepala Sekolah gunakan dalam menyusun strategi
program peningkatan mutu pendidikan?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Standar startegi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan
di SMP Islam Nusantara Beriman adalah Perencanaan program
sekolah yang saya dasarkan pada delapan standar pendidikan,
diantaranya adalah standar isi, penerapan standar isi disekolah ini
adalah yang pertama Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur
kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau
KTSP, K-13 dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua
standar proses, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran, penilaian hasil belajar baik itu tugas, harian,
mid atau uas, selanjutnya yaitu pengawasan proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, meskipun sekarang
sekolah diberi kewenangan dalam menentukan kelulusan siswa tapi
kita tetap mengacu kepada penilaian kelulusan dengan melihat pada
sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat yaitu
standar pendidik dan tenaga kependidikan, inimi terkadang jadi
masalah, karena tidak semua bidang studi sesuai semua disiplin
ilmunya guru, meskipun sudah sebahagian besar itu sesuai, jadi kita
pasangkan saja asalkan dia sarjana dan adaji pengetahunnya disitu.
Yang kelima yaitu satandar sarana dan prasarana, memang kriteria
minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain ada,
cuman sebenarnya masih sangat kurang kasian coba kita bayangkan
ruang perpustakaan kita bagi didalamnya, adami UKSnya, disitumi
gudang pramukanya, alat olah raga bahakann terkadang dipakai
untuk belajar, karena terus terang saja m,asih kurang prasarananya.
Yang keenam yaitu standar pengelolaan, yah kalo disini kita
bicarakan pengelolaan yang jelas tigaji prinsipnya, yaitu
kemampuan, transparansi dan akuntabel. Yang ketujuh standar
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pembiayaan, jadi karena kita ini bukan hanya sekolah formal saja
maka selain dana BOS juga ada dana komsumsi siswa untuk
kegiatan sore dan poada malam hari yang diterima dari dana rutin
orang tua peserta didik, kalau dana BOS lebih banyak ke insentifnya
guru-guru, syukurnya sekarang bisami 50% untuk penggajiannya
mereka, sehingga sedikit agak meringankan beban sekolah. Terus
yang terakhir yaitu standar penilaian, jadi kami bersama dengan
dewa guru menentukan nilai KKM permasing-masing mata pelajaran
yang selanjutnya kami berikan hak progratif masing-masing guru
untu melakukan penilaian terhadap siswa yang diajarnya. Selain
delapan standar pendidikan secara nasional juga saya mengacu pada
visi, misi dan tujuan sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru saya
bersama pihak yayasan, guru, staf, komite, serta orang tua peserta
didik berkumpul untuk membahas program yang dilaksanakan oleh
sekolah, apalagi disekolah ini kan ada pondoknya sehingga sekalian
kita bicarakan dengan operasional biaya hidupnya itu anak santri,
setelah itu apabila program-program telah tersusun dengan baik,
langkah berikutnya yaitu menentukan jumlah anggaran yang akan
dipakai dalam pelaksanaan program-program sekolah, membentuk
tim kerja dari guru dan staf, membuat program kerja masin-masing
bidang, kemudian selalu melakukan koordinasi dengan wakil kepala
sekolah yang menangani kurikulum supaya menentukan muatan
program yang akan dilakukan sesuai dengan program kerja sekolah
dan pondok pesantren disini, atau yang berhubungan dengan
kurikulum, adami juga kita pikirkan perencanaan alokasi waktu
pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan
perbaikan dan pembaharuan fasilitias sekolah, karena terus terang
disini sekolah masih kurang kasian gedungnya atau fasilitas lainnya,
tapi yah itu, tetap kami mengkomunikasikan program kerja sekolah
kepada seluruh warga sekolah maupun orangtua peserta didik supaya
ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

5. Bagaimana perencanaan strategi Kepala Sekolah dalam
melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dilihat dari
program jangka pendek, menengah dan panjang?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Biasanya yang saya lakukan dalam penyusunan rencana program
kerja sekolah saya adalah meliputi, rencana kerja jangka Panjang
dari lima samapi sepuluh trahun, jangka menengah yaitu empat
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tahun sekali, dan rencana kerja jangka pendek yang biasanya saya
lakukan sekali dalam setahun. Penyusunan rencana kerja sekolah
untuk meningkatan mutu pendidikan di SMP ini kami lakukan
dengan melibatkan semua stakeholder yang meliputi wakil kepala
sekolah, urusan humas, dewan guru, staf tata usaha, dan pihak
yayasan serta komoite di dalam rapat tim penyusun rencana kerja
sekolah. Di dalam rapat penyusunan perencanaan program kerja
sekolah, saya memberikan arahan teknis tentang penyusunan
perencanaan program kerja sekolah. Langkah-langkah penyusunan
rencana kerja sekolah di SMP Islam Nusantara Beriman itu
diantaranya, diawali dengan mengumpulkan, guru, pihak yayasan,
komite sekolah menyusun rencana kegiatan untuk merancang
rencana kerja sekolah, yang kedua dulu itu Tim kerja sekolah
mengumpulkan, mengolah data dan informasi dan menyusun draf
rencana kerja sekolah jangka Pendek, seperti RKS kalo kegiatan,
kalau anggaran RKAS, jangka menengah yang disingkat RKJM, dan
jangka panjang disingkat RKP, cuman untuk jangka panjang
biasanya lebih kepada rapat yayasan, yang ketiga biasanya saya atau
pihak yayasan, dewan guru dan komite sekolah melakukan reviu dan
revisi draf Rencana Kerja Jangka Menengah, yang keempat saya dan
pihak yayasan, dewan guru dan komite sekolah, dewan guru dan
komite sekolah mengfinalkan hasil revisi RKS, RKJM, dan yang
terakhir kami menandatangani RKJM, selanjutnya RKJM yang
sudah ditandatangani, menjadi rencana setrategis atau renstra
sekolah untuk jangka menengah atau empat tahunan”.

6. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat
dari Pembentukan atau Perbaikan Struktur Organisasi, dalam
meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Menurut saya yang selama ini sudah berjalan strategi kepala sekolah
itu   untuk   meningkatkan   mutu   pendidikan   itu dengan membagi
tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi 5 bagian,
yaitu: kesekretariatan, kurikulum, Kegiatan Belajar Mengajar atau
KBM, kesiswaan dan urusan humas. Di dalam 5 bagian tersebut
terdapat GTK dan PTK yang berkompeten, jadi tidak semua guru
atau PTK masuk dalam bagian tersebut hanya perwakilan yang
berkompeten saja. Lima kelompok organisasi inilah di sekolah yang
menyokong berjalannya program sekolah. Ini dilakukan dengan cara
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memebenahi atau memperbaiki bagian struktur yang tidak dapat
bekerja secara efektif dan efisien.

7. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat
dari Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan,
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara
Beriman?

Wawancara: 17 Juni 2019 di Poleang
Bertanggung jawab terhadap tugasnya, Berwawasan luas.
Berpengalaman dalam mengajar, Memahami dan dapat
menggunakan strategi pembelajaran secara variatif, Menggunakan
bahan bantu mengajar dengan epektif, Setiap tahun mempersiapkan
prangkat pembelajaran secara lengkap, Selain itu, penting dalam
hubungannya kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa.
Dengan kompetensi profesional tersebut, dapat diduga berpengaruh
pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan
keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran pendidikan yang
bermutu dapat dilihat dari hasil langsung pendidikan yang berupa
nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat dari dampak
pengiring, yaitu peserta didik setelah di masyarakat

8. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat
dari Peningkatan Prestasi Siswa dalam meningkatkan mutu
pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman?

Wawancara: 17 Juni 2019 di Poleang
Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran dalam rangka
meningkatkan prestasi belajar siswa untuk menciptakan pendidikan
bermutu antara lain kemampuan guru dalam menggunakan metode.
Metode dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan,
peserta didik, situasi, fasilitas dan pengajar itu sendiri. Semakin baik
dan semakin tepat penggunaan suatu metode, maka semakin efektif
pula pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hasil belajar
siswa lebih baik dan mantap. Pembelajaran yang efektif ditentukan
oleh kemanfaatannya, sebab proses pembelajaran menunjukkan
presentasi keterlibatan siswa dalam waktu belajar akademis yang
tepat, sehingga pencapaian tujuan diperoleh dengan sikap siswa yang
baik. Pembelajaran harus dapat mengembangkan potensi dan
kemampuan siswa semaksimal mungkin. Keefektifan suatu proses
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pembelajran diukur dengan tingkat pencapain siswa dalam mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya

9. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat
dari Harmonisasi Hubungan dengan Masyarakat dalam
meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Hubungan masyarakat dengan sekolah ini sangat erat sekali karena
masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu
sekolah yang ada dilingkungannya. Mutu pendidikan disekolah ini
tidak hanya diciptakan oleh warga sekolah saja tetapi ada kaitannya
dengan masyarakat sekitar kami. Dimana kita tahu bahwa peran serta
atau partisipasi masyarakat adalah prasyarat penting untuk
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat
merupakan suatu keterlibatan mental atau emosi seseorang pada
pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
Partisipasi disebut juga sebagai proses interaksi sosial yang
ditentukan secara objektifitas oleh individu maupun kelompok
masyarakat dalam dunia intersubjektif yang dapat dibedakan oleh
kondisi sosiokultural sekolah. Bagi kami peran serta masyarakat
dalam meningkatkan pembangunan pendidikan adalah suatu
kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh
orang tua siswa. Dengan demikan peran serta masyarakat menuntut
adanya pemahaman yang sama dari sekolah maupun orang tua siswa.
Artinya dalam meningkatkan mutu sekolah tidak hanya dilakukan
oleh kami saja tetapi oleh masyarakat juga. Disekolah ini contohnya
partisipasi masyrkat secara langsung seperti, sumbangan berbentuk
uang tunai, bahan komsumsi, dan yang lainnya, hampir tiap hari ada
saja sumbangan yang masuk, mungkin karena sekolah ini adalah
secara umum pondok pesantren, sehingga secara tidak langsung
keseluruhan dapat mersakan hubungan terhadap masayarakat.
Partisipasi dari masyarakat (komite sekolah atau orang tua siswa)
merupakan bagian yang saya anggap penting bagi keberhasilan
sekolah ini dalam meningkatkan mutu. Tujuan partisipasi sekolah
juga memberi peluang secara luas pada masyarakat poleang dan
sekitarnya dalam bidang pendidikan sekaligus menunjukkan bahwa
Negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan.
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10. Bagaimana kepala sekolah melakukan evaluasi melalui mutu
pendidikan di sekolah?

Wawancara: 18 Juni 2018 di Poleang
Cara memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan pelaksanaan
manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP
Islam Nusantara Beriman yaitu, pertama dengan cara melakukan
rapat seminggu sekali bersama para stakeholder yaitu Kepala
madrasah, guru, waka, dan komite madrasah untuk memberikan
pengarahan, dan bimbingan. kedua memantau berjalannya setiap
kegiatan dari proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen
strategik. ketiga melakukan supervisi dalam setiap kegiatan. keempat
proses pengukuran kinerja yang dilakukan secara intensif

Cara mengukur kinerja individu dan sekolah di SMP Islam
Nusantara Beriman yaitu, yang Pertama Supervisi pada saat proses
pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Kedua
Melakukan Penilaian Kinerja Guru (PKG) hal ini dilakukan untuk
menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan
ketrampilan yang diperlukan pada saat proses pembelajaran. Ketiga
Evaluasi diri sekolah (EDS) Evaluasi diri sekolah adalah evaluasi
yang dilakukan dengan seluruh jajaran yang ada dalam madrasah dan
evaluasi ini dilakukan diawali dengan melihat kembali visi dari
sekolah dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali.
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Lampiran C. TRANSKRIP WAWANCARA (TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN SERTA KOMITE)

I. Rumusan masalah :
Bagaimana rencana, implementasi dan evaluasi strategi kepala sekolah
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPS Nusantara Beriman
Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana

II. Indikator
a. Rencana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan
b. Implementasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan
c. Evaluasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan

III. Instrumen (Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Komite)
1. Bagaimana perencanaan strategi kepala sekolah dalam menyusun

program peningkatan mutu pendidikan?

Faizal. Guru, (Wawancara : 18 Juni 2019) di Poleang
“Menurut saya Kepala sekolah telah melakukan perencanaan
program sekolah yang berdasarkan pada delapan standard
pendidikan, juga mengacuh pada mengacu pada visi, misi dan tujuan
sekolah. Setiap awal tahun ajaran baru kepala sekolah, bersama
dengan kami sebagai dewan guru, pihak yayasan, staf, komite, serta
orang tua peserta didik berkumpul untuk membahas program apa
saja yang dilaksanakan oleh sekolah, apabila program-program telah
tersusun dengan baik, maka langkah berikutnya biasanya
menentukan jumlah anggaran yang akan dipakai dalam pelaksanaan
program sekolah tersebut, disisi lain juga biasanya kepala sekolah
membentuk tim kerja selaku koordinator pengembang mutu sekolah,
membuat program kerja perbidang, koordinaditaor tim pengembang
mutu melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang
kurikulum guna menentukan muatan program yang akan dilakukan
sesuai dengan program kerja sekolah yang berhubungan dengan
kurikulum, terus perencanaan alokasi waktu pelaksanaan dan
anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan
pembaharuan fasilitias sekolah, mengkomunikasikan program kerja
sekolah kepada seluruh warga sekolah terutama pihak yayasan
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maupun orangtua peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaannya”.

Fahrul, S.Pd. Bendahara/Operator, (Wawancara : 18 Juni 2019) di
Poleang
Menurut pendapat saya bahwa strategi kepala Sekolah SMP Islam
Nusantara Beriman dalam meningkatkan kompetensi adalah
menentukan program dan menyusunnya dalam program tahunan,
Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS). Kepala sekolah bersama pihak yayasan serta guru
dan komite menyusun program tersebut meskipun terlebih dahulu
memperhatikan hasil evaluasi analisisnya pada tahun sebelumnya
agar pendanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan
melibatkan semua personil sekolah terutama guru. Juga tak
terlupakan program kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi
guru berupa pengembangan profesi guru melalui kegiatan MKKS
dan MGMP, mengikuti pelatihannya K-13, serta pelatihan-pelatihan
yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana, yang
kesemuanya itu membutuhkan perencanaan penggunaan anggaran
yang sesuai. perifikasi yang lain  adalah mencari kesesuaian ijazah
guru atau disisplin ilmu dengan bidang studi yang diajarkan,
sehingga guru mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran secara
benar, memahami dan mampu mengimplementasikan baik KTSP
maupun K-2013. Karena menurut pengetahuan saya suatu keinginan
atau harapan untuk mencapai sesuatu tak luput dari pengaruh sebuah
perencanaan yang matang, jika hendak meraih hasil yang maksimal.
Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan pekerjaan cenderung
tidak terarah dan tidak tertib yang akan berakibatkan jelek terhadap
hasilnya.

2. Bagaimana Kondisi Permasalahan SMP Islam Nusantara Beriman
secara internal dan eksternal SMP Islam Nusantara Beriman?

IRWAN, KTU. (Wawancara: 17 Juni 2019) di Poleang
Kami menyadari bahwa sekolah ini tidak serta merta sarana dan
prasarananya memadai, begitupula yang lainnya, namun paling tidak
secara pundamental sekolah ini telah dapat beroperasional
sebagaimana mestinya, walaupun masih ada kekurangan disana dan
disini, tetapi hari ini Alhamdulillah, tanah sudah ada milik sendiri,
gedung bantuan pemerintah daerah juga sudah ada, bahkan
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perpustakaan juga sudah ada, dan surat izin operasionalnya itu terbit
pada tahun 2013 yang lalu, yah kita berdoa saja semoga kedepan
kami dapat membenahi sedikit demi sedikit, dengan melihat animo
masyarakat yang lumayan tinggi untuk memasukkan anaknya kesini,
apalagi sekolah ini berada di naungan pondok pesantren, dan tidak
sedikit orang tua siswa mengeluhkan terpuruknya lingkungan sosial
dan sekolah umum, sehingga menjadi peluang terhadap kami untuk
menerima siswa, itu terlihat dari statistik perkembangan siswa yang
masuk dari tahun ke tahun semakin berkembang.

Gusliadi Agussalim, Guru. (Wawancara: 18 Juni 2019) di Poleang
Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa hambatan SMP Islam
Nusantara Beriman secara internal dalam proses peningkatan mutu
pendidikan, diantaranya adalah kelengkapan sarana dan prasarana
yang belum semuanya terpenuhi, seperti kebutuhan gedung kantor,
laboratorium IPA, labotorium bahasa, gedung UKS, lapangan basket
dan beberapa prasarana yang lain, begitu juga literatur dan referensi
yang belum lengkap. Guru yang mengajar hanya sebagian kecil yang
sudah sertifikasi sehingga menitikberatkan pembiayaan pada dana
Biaya Operasional Sekolah (BOS), untungnya pada jutnis dana BOS
dana insentif guru dan pegawai sudah bisa mencapai 50% dari dana
tiap triwulannya kecuali forsi dana pembelian buku paket
pembelajaran.

Burhanuddin, S.Pd., Ketua Komite. (Wawancara: 18 Juni 2019) di
Poleang
Beberapa hal yang menjadi kelebihan SMP Islam Nusantara
Beriman diantaranya adalah: Ada beberapa manfaat yang
didapatkan. Pertama, anak disamping menuntut ilmu pendidikan
umum, juga mendapatkan pendidikan agama, sehingga terjadi
keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu agama dalam dirinya.
Ilmu agama akan menjadi fondasi bagi anak dalam menjalani
kehidupannya. Seorang manusia kan bukan perlu cerdas secara
intelektual saja, tetapi juga secara kepribadian, sosial, dan spiritual.
Sekolah ini kan bagian dari pesantren, tempat yang tepat untuk
membentuk beberapa kecerdasan tersebut. Di tengah tantangan yang
semakin berat dan ketat, ketika banyak manusia terlalu menghamba
kepada iptek minus iman dan takwa kepada Allah Swt., di tengah
serbuan sekulerisme, materialisme, hedonisme, dan individualisme,
dan jauh semakin jauh dari nilai-nilai, pesantren diharapkan menjadi
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benteng untuk membangun dan menjaga akidah anak-anak kita dan
umat secara keseluruhan. Kedua, melatih kemandirian anak. Dengan
mengikuti pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman yang
merupakan bagian dari pesantren, anak kita dilatih untuk mandiri,
mengelola dirinya, tidak cengeng, tidak terlalu ketergantungan
kepada orang tua. Pada awalnya mungkin sang anak akan merasa
tersiksa, merana, merasa dibuang oleh orang tuanya, belum banyak
yang kenal. Biasanya serba dilayani, tinggal makan, tinggal minum,
tinggal memakai seragam, dan sebagainya, selama di pesantren dia
harus melakukannya sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, sang
anak pun mulai terbiasa dan akan merasa betah. Apalagi sudah
mengenal lingkungan, dan memiliki banyak teman. Ketiga, melatih
disiplin. Karena SMP Islam Nusantara Beriman bagian dari
Pesantren, jadi memiliki tata tertib pesntren. Tata tertib tentunya
disertai sanksi bagi melanggarnya. Biasanya, pada saat mendaftar,
tata tertib tersebut disampaikan pihak pesantren, dan ditandatangani
oleh orang tua dan calon santri. Tujuannya agar pesantren dapat
melaksanaan mewenangannya untuk mengajar dan mendidik santri
sesuai aturan yang berlaku, serta menciptakan keamanan dan
ketertiban di lingkungan pesantren.

Sri Wahyuni (Guru) : Wawancara : 18 Juni 2019
Kelebihan lain yang dimiliki SMP Islam Nusantara Beriman sebagai
sekolah yang merupakan bahagian dari pesantren Nusantara Beriman
itu, siswanya dapat mengisi ceramah, imam dimesjid-mesjid
terutama pada bulan ramadhan. Kegiatan lain juga dimiliki adalah
prestasi bidang olah raga baik tingkat kecamatan maupun tingkat
kabupaten, pertandingan umum maupun pertandingan lewat O2SN
atau FLS2N dan olimpiade sains dan olimpiade mata pelajaran lain

3. Bagaimana standar strategi program peningkatan mutu pendidikan
yang dilakukan oleh kepala sekolah anda?

Andi Jamaluddin, Guru. (Wawancara : 18 Juni 2019) di Poleang
Menurut saya Kepala sekolah telah melakukan perencanaan program
sekolah yang berdasarkan pada delapan standard pendidikan, juga
mengacuh pada visi, misi dan tujuan sekolah. Setiap awal tahun
ajaran baru kepala sekolah, bersama dengan kami sebagai dewan
guru, pihak yayasan, staf, komite, serta orang tua peserta didik
berkumpul untuk membahas program apa saja yang dilaksanakan
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oleh sekolah, apabila program-program telah tersusun dengan baik,
maka langkah berikutnya biasanya menentukan jumlah anggaran
yang akan dipakai dalam pelaksanaan program sekolah tersebut
dengan menyesuaikan besaran dana BOS yang diterima, disisi lain
juga biasanya kepala sekolah membuat program kerja perbidang,
melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang
kurikulum guna menentukan muatan program yang akan dilakukan
sesuai dengan program kerja sekolah yang berhubungan dengan
kurikulum, terus perencanaan alokasi waktu pelaksanaan dan
anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan
pembaharuan fasilitias sekolah, mengkomunikasikan program kerja
sekolah kepada seluruh warga sekolah terutama pihak yayasan
maupun orangtua peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaannya

4. Bagaimana bentuk implementasi strategi Kepala Sekolah dalam
meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman?

Ramsiani, Guru. (Wawancara : 17 juni 2019) di Poleang
Menurut saya struktur oragnisasi yang efektif akan menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif, dan lingkungan yang kondusif
sangat berpeluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga
apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMP Islam Nusantara
Beriman, memperbaiki struktur organisasi sangat menunjang
terciptanya mutu pendidikan di sekolah ini. Sebab Dalam organisasi
aktivitas yang dilakukan perlu adanya pengaturan yang biasa disebut
dangan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi
manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk
mewujudkan rencana. Suatu rencana yang telah dirumuskan dan
ditetapkan sebagai hasil penyelenggaraan fungsi organik
perencanaan, dilaksanaan oleh sekelompok orang yang bergabung
dalam satuan-satuan kerja tertentu. Satuan-satuan kerja tersebut
merupakan bagian dari organisasi. Karena berbagai kegiatan yang
akan dilaksanakan baik yang berwujud tugas pokok maupun tugas
penunjang harus diusahakan agar terlaksana dengan efisien, efektif,
dan produktif dalam satu wadah yang sesuai dengan kebutuhan,
tidak mengherankan apabila para teoritis manajemen menempatkan
pengorganisasian sebagai fungsi organik manajerial yang segera
mengikuti fungsi perencanaan.
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5. Bagaimana menurut anda Kepala Sekolah Mengimplementasikan
Strategi dilihat dari Pembentukan atau Perbaikan Struktur Organisasi,
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara
Beriman?

Ramsiani, Guru. (Wawancara : 17 juni 2019) di Poleang
Menurut saya struktur oragnisasi yang efektif akan menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif, dan lingkungan yang kondusif sangat
berpeluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga apa yang
dilakukan oleh kepala sekolah di SMP Islam Nusantara Beriman,
memperbaiki struktur organisasi sangat menunjang terciptanya mutu
pendidikan di sekolah ini. Sebab Dalam organisasi aktivitas yang
dilakukan perlu adanya pengaturan yang biasa disebut dangan
pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen
yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan
rencana. Suatu rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai
hasil penyelenggaraan fungsi organik perencanaan, dilaksanaan oleh
sekelompok orang yang bergabung dalam satuan-satuan kerja tertentu.
Satuan-satuan kerja tersebut merupakan bagian dari organisasi. Karena
berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang berwujud tugas
pokok maupun tugas penunjang harus diusahakan agar terlaksana
dengan efisien, efektif, dan produktif dalam satu wadah yang sesuai
dengan kebutuhan, tidak mengherankan apabila para teoritis
manajemen menempatkan pengorganisasian sebagai fungsi organik
manajerial yang segera mengikuti fungsi perencanaan.

6. Bagaimana menurut anda Kepala Sekolah Mengimplementasikan
Strategi dilihat dari Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan, dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam
Nusantara Beriman?

Faizal, Guru (Wawancara: 18 Juni 2019) di Poleang
Untuk  strateginya  kepala  sekolah  biasanya  memberikan fasilitas
sebesar-besarnya untuk pengembangan  diri  guru. Guru difasilitasi
dengan KKG, diklat, seminar atau workshop. Kemudian untuk PTK,
staf administrasi, tenaga tata usaha, seperti saya itu ikut perkumpulan
juga seperti KKG ya, di kecamatan, terus workshop juga di tingkat
kabupaten, kemudian juga bendahara  diberi  fasilitas  untuk  ikut
diklat bendahara yang juga biasanya diadakan oleh dinas pendidikan.
Kompetensi profesional guru memegang peranan penting uuntuk
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meningkatkan mutu pembalajaran sisiwa, di sekolah ini sering ada
siswa yang malas, sering keluar masuk kelas ketika jam belajar sedang
berlangsung dengan alasan ingin pergi ke kamar mandi dan terkadang
tidak memperhatikan pelajaran.Apabila kondisi ini tejadi dapat
diartikan bahwa guru dianggap tidak berhasil menciptkan mutu
pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar dan kurangnya
motivasi kepada siswa agar dapat giat belajar.

7. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat dari
Peningkatan Prestasi Siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di
SMP Islam Nusantara Beriman?

Faizal, Guru (Wqawancara: 18 Juni 2019) di Poleang
Prestasi belajar yang dimaksud adalah kemampuan nyata siswa yang
dapat diukur, yaitu pada penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan,
dan nilai-nilai yang dicapai melalui kegiatan program pembelajaran.
Tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas belajar sangat berperan
terhadap sejauh mana pemanfaatan waktu dan persiapan dalam
penyampaian materi serta ketepatan kegiatan belajar mengajar di
sekolah. proses pembelajaran ini dapat dilihat dari perilaku guru dan
perilaku siswa. Perilaku guru terdiri dari persiapan mengajar,
menguasai materi, mengelola kelas, evaluasi dan umpan balik.
Sedangkan perilaku dari siswa terdiri dari persiapan belajar, keinginan
untuk belajar, keterlibatan KBM, memiliki tanggung jawab. Dengan
demikian prestasi belajar siswa dapat kita capai dengan tujuan
sekiranya semua ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP
Islam Nusantara Beriman. Itu terbukti berapa tahun akhir ini siswa
dapat menunjukkan nilai diatas rata-rata, baik nilai ulangan harian,
tengah semester, uas dan ujian akhir nasional, bahkan lebih
syukurnyua siswa dapat lulus semua dan dapat melanjutkan pendidikan
untuk jenjang selanjutnya.1

8. Bagaimana Kepala Sekolah Mengimplementasikan Strategi dilihat dari
Harmonisasi Hubungan dengan Masyarakat dalam meningkatkan
mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman?

1 Zumaruddin, Guru SMP Islam Nusantar Beriman, (Wqawancara: 18 Juni 2019)
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Asma Minarni, Guru. (wawancara: 17 Juni 2019) di Poleang
Masyarakat disini lumayan bagus, ternbukti itu walaupun tidak
terdaftar sebagai donatur, tetapi lebih dari donator sumbangan yang
masuk, beras berkarung-karung, bahakan kalo pihak pengelolah
pesantren kepasar, jarang sekali mengeluarkan uang, hanya dikasi
sama penjual-penjual dipasar, yah secara tidak langsung kan imbasnya
ke SMP Islam Nusantara Beriman ini juga ada. Tidak dipungkiri juga
bantuan sebalumnya seperti tanah yang diwakafkan, membantu
bangunan prasarana, mana lagi uang tunai sebagai sumbangan, disisi
lain saya berpendapat bahwa ada dua kepentingan kenapa hubungan
masyarakat sangat penting dalam manajemen pendidikan yaitu,
pertama, kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah dapat dilihat dari
pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga
masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Kedua,
kepentingan masyarakat. Dilihat dari segi kepentingan masyarakat,
masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil
pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang
berguna bagi masyarakat itu sendiri. Juga tak dapat dipungkiri dengan
kondisi masyarakat yang semakin berkembang, menuntut
berkembangnya kualitas masyarakatnya pula. Hal ini dapat dicapai
melalui pendidikan. Dengan kata lain, tuntutan tersebut secara tidak
langsung adalah tugas pendidikan. Selain itu, munculnya kebijakan
tentang otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada lembaga
pendidikan untuk mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan
kerja sama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat di sekitar
untuk bersinergi mengembangkan pendidikan agar mencetak generasi
yang berkualitas pula.

9. Bagaimana Kendala evaluasi strategi dan pengendalian mutu
pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah?

Fahrul, Bendahara (Wawancara: 17 Juni 2019) di Poleang
Wawancara I
Yang menjadi hambatan pada saat memonitoring hasil dari
perencanaan dan pelaksanaan manajemen strategik dalam
meningkatkan mutu pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman
yaitu keterbatasan waktu yang terkadang berbenturan dengan jadwal
mengajar, serta keterbatasan sarana yang perlu melibatkan pihak
terkait, seperti Wakasek, guru, dan komite Sekolah
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Wawancara II
Di SMP Islam Nusantara Beriman ini masih kurang sarana yang dapat
menunjang laju keberhasilanta dalam meningkatkan mutu pendidikan,
serta masih kurang juga wadah lain didalam maupun diluar sekolah
yang bisa menjadi tempat kegiatan wokshop, pelatihan maupun
peningkatan komptetensi sumber daya manusia pendidik dan tenaga
kependidikan, bedanya dikota kah banyak fasilitas lain yang bisa
menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan kompetensi yang
kita miliki, yang jelas mau-mauta kalau di kota
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Foto Dokumentasi : Kantor  Pesantren Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang
Kabupaten Bombana
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Foto Dokumentasi : Papan Data Monografi  Pesantren Nusantara Beriman Desa Boeara
Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana
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Foto Dokumentasi : Data Gurun dan Siswa  Pesantren Nusantara Beriman Desa Boeara
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Foto Dokumentasi : Penyiapan berkas dokumen alat bantu penelitian dengan salah seorang guru
di  Pesantren Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana



Foto Dokumentasi : piala lomba dan kejuaraan antar sekolah tingkat kecamatan dan kabupaten
Pesantren Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana
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