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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi 

pengembangan peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan 

bangsa berjangka panjang. Orientasi ini ini mutlak dilakukan karena 

pendidikan merupakan sarana utama pengembangan kualitas sumber daya 

manusia seutuhnya. Jauh sebelum adanya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem pendidikan Nasional, Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) Indonesia selalu menetapkan tujuan pendidikan nasionalnya kearah 

pembentukan manusia seutuhnya.  

Bagi umat muslim, profil manusia seutuhnya, secara filosofik sesuai 

dengan petunjuk Allah SWT, yaitu sosok insan ulil-albab. Sebagaimana 

firman Allah SWT sebagai berikut: 
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal. (Q.S Ali ‘Imran: 190)  
 

Sosok insan ulil-albab memiliki karakteristik, yaitu pertama, beriman 

dan bertaqwa, kedua memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan manusia 

dan keempat, selalu berpegang pada petunjuk Allah SWT karena takut azab 

neraka. Sosok insan ulil albab adalah sosok manusia seutuhnya karena 
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memiliki nilai-nilai iman dan taqwa (afektif) memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi (kognitif) dan mampu mengamalkan dalam kehidupan (psikomotor) 

(Suderajat, Hari. 2005:3) 

Sejalan dengan dimulainya otonomi daerah di kota dan kabupaten se-

Indonesia, maka pemerintah juga memberikan otonomi pendidikan ke sekolah 

dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi mutu, 

melalui Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 51 butir 1 yaitu “ Pengelolaan satuan pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan 

standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah/madrasah”. UU Sisdiknas 2003 merupakan payung hukum bagi 

pelaksanaan peningkatan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah, 

melalui pelaksanaan pendidikan berbasi kompetensi, dalam rangka 

membentuk sosok manusia seutuhnya sebagai sosok manusia berkualitas 

internasional. 

Dalam pelaksanaan dilapangan sebagian besar sekolah di Indonesia 

belum mampu menerapkan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah secara utuh, meskipun demikian penerapan manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah dengan keterbatasannya telah dilaksanakan oleh 

sekolah-sekolah swasta, baik dalam manajemen pengelolaannya, sarana 

prasarana, ketenagaan dan keuangan.  

Khaerudin ( 2007:14) mengatakan lemahnya pembinaan dari instansi 

terkait dari pengelola sekolah baik negeri maupun swasta menjadi sebab 
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lemahnya sistem manajerial sekolah, sehingga dalam perjalanannya masih 

diperlukan pembinaan didalam menyusun perencanaan program sekolah mulai 

dari visi, misi, tujuan dan target yang akan dicapai. Begitupula monitoring dan 

supervisi sangat kurang dilaksanakan sehingga terjadi kesulitan dalam 

menentukan kinerja sekolah.  

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) diarahkan 

pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi direncanakan, 

diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder 

sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut, MPMBS pada hakikatnya merupakan 

pemberian otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri 

mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri. Dengan otonomi yang 

lebih besar maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam 

mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. 

Sekolah secara kreatif dan mandiri mengembangkan sistem 

pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum nasional sesuai kondisi 

sekolah, menetapkan sendiri dan menyelenggarakan kurikulum lokal, 

merancang dan menerapkan sistem kepegawaian, keuangan, fasilitas, dan 

kesiswaan yang dipandang efektif dan efisien dalam menerapkan kurikulum 

sesuai dengan kondisi sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu secara 

bertahap dan berkesinambungan. Semua pihak yang terkait ( kepala sekolah, 

guru kelas, orang tua siswa, masyarakat) secara aktif ikut serta dalam 
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membuat keputusan, merancang, melaksanakn dan mengontrol pengelolaan 

sekolah ( Bafadal, Ibrahim, 2003:83) 

Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi 

kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya 

(kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian hari melalui proses 

perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro 

dalam bentuk program-program unggulan yang harus dilaksanakan dan 

dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misi yang 

telah dikembangkan. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun-

tahun berikutnya. Dengan demikian, sekolah secara mandiri tetap masih dalam 

kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input 

yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber 

daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan 

stakeholder pemakai lulusan. 

Dengan sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah tersebut 

diasumsikan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan juga peran serta 

masyarakat dan lembaga pendidikan ditingkat mikro ( sekolah) akan lebih 

meningkat. Peningkatan dalam perbaikan mutu pendidikan sering dilakukan 

dengan pendekatan education production artinya lembaga pendidikan 

berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua unsur input 

yang diperlukan dalam kegiatan produksi maka lembaga itu akan 

menghasilkan output yang dikehendaki, pendekatan ini menganggap bahwa 

apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat 
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pelajaran, perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka 

mutu pendidikan akan tercapai. 

Selama ini kecenderungan perbaikan lebih dipusatkan pada input 

pendidikan dan kurang memperhatikan aspek manajerial. Pembelajaran 

sekolah tidak hanya ditekankan pada unsur input-output pembelajaran, namun 

tidak kalah pentingnya adalah aspek manajerial. Oleh karenanya untuk 

memperbaiki mutu pendidikan upaya pemberdayaan aspek manajerial yang 

difokuskan pada lembaga pendidikan menjadi sangat penting.  

Berdasarkan hasil survey awal (2 Februari 2010) upaya pengelolaan 

dan pemberdayaan sekolah yang diuraikan di atas dirintis oleh SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta yang pada tahun 1984/1985 baru beroperasional 

untuk membuka pendaftaran murid baru. Sejak izin operasioanal itu turun, 

SMP Muhammadiyah 7 masih bergabung dengan SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta dalam pelaksanaan ujian hingga tahun kedua. Pada tahun ketiga, 

SMP Muhammadiyah 7 sudah dapat berdiri sendiri sebagaimana sekolah lain 

pada umumnya. Sedikit demi sedikit jumlah murid dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan.  

Sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki cukup memadai, satu 

ruang guru sebagai kantor, satu ruang untuk laboratorium dan perpustakaan. 

Tenaga pengajar berjumlah 25 orang. Dana pendidikan sebagian besar 

didapatkan dari iuran SPP siswa serta dua tahun terakhir mendapatkan dana 

bantuan operasional dari Diknas.  Pada tahun ajaran 1989, SMP 

Muhammadiyah 7 memperoleh akreditasi yang semula berstatus terdaftar 
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meningkat menjadi diakui. Perlahan namun pasti, SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta terus melakukan pembenahan baik fisik, maupun non fisik. Usaha 

itu berbuah manis, tatkala SMP Muhammadiyah 7 memperoleh status sebagai 

Sekolah Standar Nasional sejak tahun 2008 dengan memperoleh akreditasi A. 

SMP Muhammadiyah 7 adalah salah satu sekolah Muhammadiyah 

yang berpotensi untuk ditingkatkan menjadi sekolah bertaraf internasional. 

Untuk itulah dalam konsep pengembangannya yang diawali pada tahun ajaran 

2006/2007, sekolah ini mempunyai target pada tahun ajaran 2012/1013 

mampu menyandang predikat sekolah yang bertaraf internasional. Dari 

informasi awal tentang manajemen SMP Muhammadiyah 7 Surakarta di atas 

dapat diselaraskan dengan tuntutan pengelolaan persekolahan saat ini yang 

dikosentrasikan dengan bagaimana memberdayakan pendidikan yang dimiliki 

oleh sekolah untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan kiranya 

telah dimulai oleh sekolah tersebut dengan memanfaatkan pihak masyarakat 

sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses pendidikan 

walaupun dikatakan belum maksimal. 

Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan MPMBS di sekolah 

dikategorikan baik, karena dalam penerapannya telah sesuai dengan pedoman 

MPMBS. Meskipun keberhasilan MPMBS disebuah sekolah tidak hanya pada 

tataran pelaksanaan, melainkan juga dilihat dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga akhir kegiatan berupa monitoring dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan yang telah dilakukan. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan manajerial MPMBS Di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sehingga 

sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang dipercaya sebagai Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional Di Surakarta. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul : “ PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN 

PENDEKATAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS 

SEKOLAH (Studi Empirik di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2010/2011)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini maka perlu diberikan penegasan terhadap istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini. Beberapa istilah tersebut adalah: 

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Peningkatan adalah “proses, cara, perbuatan meningkatkan”(Pusat 

Pembinaan Bahasa Indonesia. (1991:265), sedangkan mutu atau kualitas 

adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan. Dalam konteks pendidikan pengertian kualitas mencakup 

input, proses, dan output pendidikan (Rohiat. 2008:52) 

2. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 

Rohiat (2008:55) mengemukakan, Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah manajemen yang memebrikan 

otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada kepala 
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sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong sekolah 

meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam 

kerangka pendidikan nasional. 

3. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta adalah lembaga pendidikan di 

bawah pengawasan pemerintah Kota Surakarta. Sekolah ini berlokasi di 

jalan tentara pelajar No. 1 Jebres. Sekolah tersebut merupakan lembaga 

pendidikan unggul di Kota Surakarta sebagai Sekolah Standar Nasional 

(SSN), dengan Visi: “Mengemban Amanah Jadikan Utama”. Sedangkan 

misinya: “mengemban ajaran Islam sebagai pencerminan perilaku 

keluhuran budi pekerti, mencetak sumber daya insan yang berdaya guna 

melalui iptek dan imtaq, mengoptimalkan pencapaian prestasi akademik 

dan non akademik”. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari penelitian yang berjudul “ PENINGKATAN 

KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN 

PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (Studi Empirik di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011)” adalah dalam 

rangka meneliti kegiatan pengelolaan MPMBS dalam hal ini difokuskan 

pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah penulis 

uraikan di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana manajemen perancanaan peningkatan mutu berbasis sekolah 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta? 

2. Bagaimana manajemen pelaksanaan peningkatan mutu berbasis sekolah 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta? 

3. Bagaimana monitoring dan evaluasi  manajemen peningkatan mutu SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendiskripsikan perencanaan MPMBS di SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta. 

b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan MPMBS di SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta 

c. Untuk mendiskripsikan monitoring dan evaluasi MPMBS di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1. Menambah khazanah pengetahuan dalam dunia pendidikan 

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi para aktivis pendidikan, 

terutama mahasiswa Jurusan Keguruan dan ilmu Pendidikan 

sehingga nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sebuah bahan rujukan yang di anggap lebih konkrit apabila 

nantinya penulis berkecimpung dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam hal manajemen pendidikan. 

2. Bagi sekolah, dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka 

perbaikan mutu sekolah apabila dalam penelitian ini ditemukan 

berbagai kekurangan dalam implementasinya. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang implementasi manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah adalah penelitian yang berfokus pada proses manajemen, 

karena itu agar dapat melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah 

tersebut diperlukan bantuan dari berbagai penelitian terdahulu. Beberapa 

penelitian yang dikemukakan di bawah ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah sekaligus patut menjadi bahan bagi penelitian ini. 



11 

 

 

 

Joko Suwandi. 2003. Kesiapan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

Kota Surakarta Dalam Melaksanakan Program MPMBS. FKIP UMS, 

Menyimpulkan dalam penelitiannya tentang kesiapan SLTP-SLTP kota 

Surakarta dinyatakan Bahwa 75% dari jumlah SLTP di Surakarta telah siap 

melaksanakan program MPMBS yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai 

pola desentralisasi pendidikan, sedangkan 25% lainnya kurang siap karena 

tidak memenuhi kriteria sebagai sekolah rintisan MPMBS yang ditetapkan 

oleh Depdiknas dan UNICEF. 

Helis Setiani, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas 

Brawijaya Malang dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Di Gugus 03 Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto menyimpulkan kebijakan implementasi MPMBS di 

Gugus 03 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto bersifat Top-Down, 

dengan tujuan dan kelembagaan/organisasi pelaksanaan baik di tingkat 

nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan pelaksana operasional 

ditentukan dari atas.  

Pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mengikuti tahapan 

pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam pedoman umum pelaksanaan, hal 

ini karena disebabkan tidak dipahaminya konsep dan tujuan kebijakan 

MPMBS secara utuh oleh pelaku kebijakan sebagai akibat dari pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan yang masih temporer atau sesaat, serta kurangnya 

komunikasi dan koordinasi diantara pelaku kebijakan. Selain itu disebabkan 

juga karena kurang diberdayakannya kepala sekolah, guru, BP3, dan 
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masyarakat serta tidak diberinya kebijakan kepada kepala sekolah selaku aktor 

utama kebijakan, dan juga guru selaku pelaksana PAKEM, serta masih 

kurangnya keberanian dan kreatifitas semua stakeholder. 

Bambang Raharja, Program Magister Studi Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2003 dalam tesisnya berjudul Manajemen 

SMU Islam Berwawasan MBS Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen sekolah di SMU 

Muhammadiyah 6 Surakarta belum menunjukkan kemandirian sekolah pada 

kriteria sekolah yang mandiri secara maksimal. Meskipun manajemen sekolah 

belum menunjukkan kemandirian maksimal, namun telah memberikan 

pengaruh dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini ditandai dengan 

perekrutan yang cukup berpotensi ditambah dengan mengikutsertakan guru 

pada MGMP dan peningkatan pengamalan keagamaan.  

Penyelenggaraan sekolah, lebih lebih sekolah yang diselenggarakan di 

bawah lembaga/yayasan Islam, khususnya di bawah lembaga muhammadiyah, 

secara filosofi penyelenggaraannyaharus dapat dikembalikan pada nilai-nilai 

Islam. Pelaksanaan operasionalnya, sekolah dapat melakukan pendekatan 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yakni bertumpu pada 

ketrampilan dan kemammpuan pengelolaan sekolah dan sumber daya lainnya 

sebagai pendukung. Manajemen sekolah dikelola dalam mencapai sasaran 

mutu sekolah yang berkelanjutan harus dapat menerapkan pendekatan input-

proses-output yang bertanggung jawab.  
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Pengelolaan sekolah didasari oleh organisasi sekolah yang mempunyai 

otonomi lebih luas, dikelola secara profesional dengan pengambilan keputusan 

organisasi secara partisipatif. Pimpinan sekolah bekerja dengan 

mempengaruhi dan memotivasi bawahannya, baik tenaga administrasi maupun 

tenaga pengajar. 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan, sebenarnya 

sudah banyak penelitian tentang manajemen sekolah. Namun ketika penulis 

mencoba mengkaji, tampaknya penelitian yang dilakukan tentang manajemen 

sekolah masih bersifat umum, belum ada yang secara khusus meneliti tentang 

manajemen peingkatan mutu berbasis sekolah yang fokus pada proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini merupakan penelitian yang 

memenuhi unsur kebaruan. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan. Bentuk penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yakni data dihimpun dengan pengamatan yang 

seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai 

catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen 

dan catatan-catatan lainnya (Syaodih Sukmadinata, 2005 : 60) 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah “sumber utama data penelitian, yaitu 

pihak yang memiliki data mengenai hal-hal yang akan diteliti” Azwar 

(2010: 34). Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi subjek 

penelitian adalah kepala sekolah, penanggung jawab peningkatan mutu 

sekolah, guru, dan siswa 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumen. Untuk lebih rincinya penulis jelaskan sebagai 

berikut: 

a. Metode observasi 

Metode observasi digunakan untuk menggali data dari sumber 

data berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda 

serta rekaman gambar (Sutopo, 2006: 75). Metode observasi 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya (Moleong, 2006: 174). Observasi langsung dilakukan 

untuk mencermati kegiatan sekolah atau bukti fisik yang berkaitan 

dengan program peningkatan kualitas pendidikan SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. 

b. Metode wawancara 

Interview dilakukan secara terstruktur dimana semua 

pertanyaan dirumuskan dengan cermat dan disiapkan secara tertulis 
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(Moleong, 2007: 190). Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi 

responden terhadap proses pelaksanaan program peningkatan mutu di 

sekolah. Metode Metode ini dipakai penulis untuk mengambil data dan 

informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Wawancara dilakukan 

kepada beberapa pihak diantaranya kepala sekolah, penanggung jawab 

program peningkatan mutu, komite sekolah, guru dan siswa. 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah 

tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek peneliti 

dengan mempelajari dokumen. “Dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan 

kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya” 

(Sukandarrumidi, 2006:100-101).  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang sejarah berdiri, letak geografis, profil sekolah, struktur 

organisasi, visi, misi, tujuan sekolah, daftar siswa, dan tenaga 

kependidikan di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Moleong (2006: 248), adalah “upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisaikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain”. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang 

terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model analisis 

semacam ini merupakan model analisis menurut Milles dan Hubermans 

sebagaimana disunting oleh H.B Sutopo (2002: 96). 

Pertama, pengumpulan data sekaligus reduksi data. Setelah 

pengumpulan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan 

reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidakdiperlukan dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, 

penyajian data. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk 

narasi. Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua. 

Untuk tehnik berpikir, penulis menggunakan tehnik berfikir 

induktif yaitu pola berpikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum 

dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalaran induktif 

dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai 

ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan 

diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum (Sukandarrumidi, 2006: 

38). 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara sistematis, 

penyusunan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. Kualitas Pendidikan dan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah, meliputi penjelasan, Pertama; Pengertian Kualitas atau 

Mutu Pendidikan, karakteristik pendidikan yang berkualitas, faktor-faktor 

yang mempengaruhi  kualitas pendidikan. Kedua: Pengertian Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Karakteristik Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah, dan Langkah Operasional Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah. 

BAB III. Mendeskripsikan tentang setting daerah penelitian, yakni 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang terdiri dari: sejarah singkat berdirinya, 

letak geografis sekolah, keadaan tenaga pengajar dan administrasi, keadaan 

siswa kemudian sarana dan prasarana. 

BAB IV. Mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian ini membahas data yang diperoleh dari SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta, dianalisis secara seksama berdasarkan hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 
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BAB VI. Penutup, mencakup kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembahasan dan diakhiri dengan pernyataan rekomendasi kepada sekolah 

dengan harapan sekolah sudi mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai 

sumbangan pemikiran guna peningkatan mutu pendidikan kedepannya. 

 

 

 

 

 


