
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan dapat juga disebut dengan kualitas pendidikan, 

mutu merupakan masalah pokok yang menjamin perkembangan sekolah 

dalam meraih keberhasilan ditengah-tengah persaingan dunia pendidikan 

yang semakin maju. Kualitas pendidikan hanya dapat terwujud apabila 

lembaga pendidikan mempunyai pimpinan yang mampu mengelola segala 

sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, dalam rangka mengelola dan 

menciptakan sekolah yang berkualitas tergantung kepada kepala sekolah 

beserta guru-guru dan staff lainnya secara optimal.  

Kehadiran kepala sekolah sangat penting karena merupakan motor 

penggerak bagi sumber daya sekolah terutama guru, karyawan, dan anak 

didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya inovasi pendidikan 

dan kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kepala sekolah. Namun, 

perlu dicatat bahwa keberhasilan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugasnya tidak ditentukan oleh tingkat keahliannya dibidang konsep dan 

teknik kepemimpinan semata, melainkan lebih banyak ditentukan oleh 

kemampuannya dalam memilih dan menggunakan strategi atau gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dipimpin. 

Pelayanan kepala sekolah seringkali mendapatkan kecaman dan 

kritik karena terkadang merdapatkan kegagalan dalam menunjukkan kinerja 
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yang baik dan bermuara pada dampak negatif terhadap mutu atau kualitas, 

serta kesiapan kepala sekolah dalam menghadapi tantangan global yang 

sangat kurang. Sehingga tanggung jawab yang diemban belum optimal karena 

kurangnya antisipasi, strategi dan koordinasi.  

Dalam peningkatan kualitas sekolah hendaknya kepala sekolah 

memperhatikan strategi yang akan digunakan, strategi yang digunakan 

mencakup peran dan tugas kepala sekolah yaitu kepala sekolah harus mampu 

menjadi sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, 

inovator dan motivator, seperti yang tercantum dalam keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang pedoman penugasan 

guru
1
, dan merumuskan visi misi   yang akan dicapai olehsekolah. 

Menurut Sutrisna, yang dikutif dalam buku yang ditulis Kompri, 

menyebutkan bahwa  kompetensi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah 

untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal ialah kepala sekolah 

itu harus memiliki wawasan kedepan (visi) dan tahu apa yang harus 

dilakukan (misi) serta faham cara apa saja yang ditempuh (strategi), memiki 

kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan sumberdaya terbatas yang 

ada untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang umumnya tidak terbatas, 

memiliki kemampuan mengambil keputusan, memiliki kemampuan 

memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan mampu 

menggugah bawahannya untuk melakukan hal penting bagi tujuan sekolah.
2
 

                                                 
1
 https://syamsulberau.wordpress.com/2011/10/08/mencermati-standar-kepala-sekolah-

kepmendiknas-no-13-tahun-2007/  
2
 Kompri, Manajemen Sekolah, Orientasi Kemandirian Kepala Sekolah, (Yogyakarta: 

2015, Pustaka Pelajar), hlm. 4. 

https://syamsulberau.wordpress.com/2011/10/08/mencermati-standar-kepala-sekolah-kepmendiknas-no-13-tahun-2007/
https://syamsulberau.wordpress.com/2011/10/08/mencermati-standar-kepala-sekolah-kepmendiknas-no-13-tahun-2007/
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Kepala sekolah profesional dalam meningkatkan paradigma baru 

manajemen pendidikan harus fokus pada pelanggan melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dan kualitas kelulusan, meningkatkan kualitas dan 

kualifikasi tenaga kependidikan serta mendorong peserta didik untuk 

melakukan pendidikan yang lebih tinggi.
3
 

Peningkatan atau kualitas pendidikan dengan cara bertahap melalui 

proses dan usaha yang maksimal, tentunya dengan adanya kepala sekolah 

yang selalu memperhatikan peningktan kualitas sekolah yang ia pimpin 

dengan memberi semangat kepada guru dan staff serta warga sekolah untuk 

mencapai kualitas tersebut. Di samping itu, kepala sekolah juga harus 

memperhatikan strategi yang tepat serta upaya yang meningkat demi 

tercapainya kulitas yang telah direncanakan.  

Dalam prespektif Islam, kualitas itu sesungguhnya realisasi dari 

Ihsan yakni seseorang harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan 

memperhatikan efesiensi dan efektivitas karena ia sadar bahwa  Allah SWT 

menilai setiap pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian Islam  telah 

memperhatikan proses. Kualitas dalam Islam tergantung pada prosesnya dan 

usaha yang dilakukan
4
. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Najam 

ayat 39 

ىٰ  َع ا َس َّلٰ َم نِٰ ِإ ا نإَس ِ ْلإ سَٰ ِل يإ نٰإ َل  َوَأ
Artinya:“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

                                                 
3
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm 70-71. 
4
 Nurul hidayah, Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), hlm.158 
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selain apa yang telah diusahakannya”.
5
  

 

Berdasarkan observasi awal, SMP Negeri 1 Surakarta merupakan 

sekolah yang banyak diminati sehingga SMP ini menjadi SMP favorit. Di 

SMP Negeri 1 Surakarta ini lebih mengedepankan potensi siswa baik dalam 

bidang akademis maupun di luar akademis. Salah satu strategi kepala sekolah 

SMP  Negeri 1 Surakarta  ialah dengan menselaraskan potensi akademis dan 

non akademis. Adapun dalam bidang akademis di antaranya tambahan jam 

belajar baik diawal maupun diakhir untuk memperkaya pengetahuan 

terkhusus pelajaran yang akan di ujikan di UN. Sebagai motivator, kepala 

sekolah selalu memotivasi semua warga sekolah untuk mencapai visi, misi 

dan tujuan sekolah, memberi semangat dalam mempertahankan mutu sekolah 

untuk guru-guru. Sedangkan secara non akademis kepala sekolah 

memberikan pelayanan dalam ekstra kurikuler dengan mendatangkan guru-

guru profesional sehingga memperoleh medali tiap tahunnya. Ditinjau dari 

mutunya dapat dilihat pada output yang terbukti dengan nilai UAN selalu 

mendapat peringkat teratas se-Surakarta. 

Begitu juga dengan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang selalu 

meningkatkan kualitas sekolah dengan menggali potensi, mengoptimalkan 

seluruh sumberdaya yang ada dan mengerahkan seluruh potensi siswa dalam 

meningkatkan kualitas sekolah. Strategi kepala sekolah lebih mengarah pada 

proses dengan cara menanamkan karakter dan menyeimbangkan antara 

akademis dan spiritual (agama).  

                                                 
5
 Al-Quran, Depertemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta:Al-huda,2005) 
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Adapun dalam bidang akademis kepala sekolah meningkatkan 

inovasi dengan mengadakan program unggulan yang mengedepankan unggul 

dalam hafidz Al-Qur’an, Di samping itu, kepala sekolah selalu memberikan 

motivasi kepada seluruh warga  sekolah agar selalu bekerjasama dalam 

mencapai tujuan sekolah baik dalam kebijakan sekolah itu sendiri maupun 

agama. Secara input SMP Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan tahap 

penyeleksian,baik secara nilai mupun dalammembaca Al-Qur’an sehingga 

dalam proses pendidikannya mendapat output yang berkualitas. 

Kedua sekolah ini sama-sama memiliki sesuatu yang menjadi 

keunggulan sebagai jaminan mutu, sehingga kedua sekolah ini dalam 

kalangan SMP sederajat memiliki daya tarik masing-masing, tentunya strategi 

dari masing-masing kepala sekolah pun berbeda, baik dalam mengelola 

maupun dalam kinerjanya. Ditinjau dari idealnya pemimpin di sekolah, 

kepala sekolah SMP Negeri 1 Surakarta dan SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta sudah menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala sekolah. 

Namun belum semua terpenuhi sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut 

tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka  tertarik melakukan penelitian di 

dua sekolah tersebut dengan mengambil judul penelitian yaitu : 

“Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta dan SMP Negeri 1 Surakarta Tahun 

2016/2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pengertian bahwa  

dalam meningkatkan kualitas sekolah, kepala sekolah harus memiliki 

keahlian dan strategi khusus, agar nantinya sekolah dapat dikatakan 

berkualitas dan diminati oleh masyarakat. Maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana strategi kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

dan SMP Negeri 1 Surakarta dalam meningkatkan kualitas sekolah?  

2. Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan 

kualitas sekolah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dari SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Negeri 1 dalam meningkatkan 

kualitas sekolah. 

b. Mengetahui faktor yang mendorong dan yang menjadi penghambat 

meningkatkan kualitas sekolah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik yaitu: penelitian ini diharapkan mampu memberi 

kontribusi terhadap khazanah keilmuan tentang manajemen strategi 

peningkatan kualitas sekolah 
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b. Manfaat Praktis 

1) Untuk Kepala sekolah 

Memberikan nilai tambahan dalam memperkaya ilmu 

tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Untuk Masyarakat  

Memberikan pandangan serta nilai tambahan tentang 

bagaimana memandang dan menilai sekolah yang berkualitas 

 

D. Telaah Pustaka 

Banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang strategi kepala 

sekolah, serta ada beberapa penelitian yang menjadi acuan yaitu: 

1. Zaerina Ayu Eliza Putri (IAIN Surakarta2015), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran PAI di SDIT Al-Ihsan Colomadu Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2015”  Dapat disimpulkan strategi yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI sudah dilakukan 

dengan berbagai upaya, terbukti dengan diadakannya mengiriman guru-

guru PAI dalam pelatihan, workshop dan studi banding. Di samping itu, 

kepala sekolah juga mengadakan pembinaan secara intern dengan 

mengadakan rapat 2 minggu sekali setiap minggu kedua, di dalam rapat 

tersebut kepala sekolah memotivasi dan mengevaluasi kinerja guru-guru. 

Selain itu, kepala sekolah meningkatkan semangat guru dengan cara 
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memberi apresiasi berupa hadiah bagi guru-guru yang datang sebelum bel 

berbunyi, yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran sehingga para guru termotivasi untuk lebih kreatif dalam 

pembelajaran dan datang lebih awal serta disiplin.
6
 

Perbedaan  penelitian yang ditulis oleh Zaerina Ayu Eliza Putri 

(IAIN Surakarta 2015) dengan penelitian ini ialah terletak pada objek 

strategi yang dituju. Dalam penelitian Zaerina Ayu Eliza Putri membahas 

tentang strategi dalam meningkatkan mutu  pembelajaran. Sedangkan 

penelitian ini yang menjadi objek ialah sekolah, bagaimana strategi yang 

dilakukan kepala sekolah utuk meningkatkan kualitas sekolah.  

2. Fajar Riyanto (UMS 2016), dalam tesisnya yang berjudul “Keterampilan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Strategi dalam Peningkatan Mutu 

Sekolah (Studi Kasus SDIT An-Nisa Kedawung)”. Dapat disimpulkan  

kepala sekolah SDIT An-Nisa Kedawung Mempunyai cukup 

keterampilan di antaranya merencanakan, menganalisis dan mendiagnosis 

keterkaitan sekolah dengan struktur di atasnya dan pranata-pranata 

kemasyarakatan serta program kerja sekolah secara keseluruhan. Di 

samping itu,kepala sekolah SDIT An-Nisa Kedawung juga memiliki 

keterampilan memotivasi, memberi tauladan, menggerakkan dan 

mempengaruhi guru beserta staff sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. 

Strategi yang dilakukan kepala sekolah SDIT An-Nisa Kedawung 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan meningkatkan 

                                                 
6
 Eliza Putri, Zaerina Ayu.. Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran PAI di SDIT Al-Ihsan Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran. (Surakrta: Institut 

Agama Islam Surakarta. 2015) 



9 

 

sumber daya manusia terbukti dengan adanya promosi jabatan, pengadaan 

tenaga kerja, mengadakan pelatihan-pelatihan, pengembangan pegawai, 

pengembangan karier dan pemberhentian pegawai, dalam hal peningkatan 

mutu sekolah lebih mengarah pada bidang kesiswaan, yaitu mengadakan 

seleksi penerimaan siswa baru, perencanaan sarana prasarana yang 

melibatkan komite. Selain itu SDIT An-Nisa Kedawung sudah 

melaksanakan MBS secara penuh dituntukan dengan kemandirian sekolah 

dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah.
7
 

Perbedaan penelitian dari Fajar Riyanto dengan penelitian yang 

akan dilakukan terletak pada penekanannya, walau sudah hampir sama 

maksud dan tujuan dari penelitian tersebut namun yang membedakan 

ialah tesis yang di tulis Fajar Riyanto itu hanya meneliti satu sekolah saja, 

tetapi penelitian ini ialah membandingkan kepala sekolah yang satu 

dengan yang lainnya, sehingga penelitian ini walaupun konsepnya hampir 

sama namun banyak perbedaan baik secara objek dan penekanan yang 

akan diteliti. 

3. Burhanuddin (UMS,2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Total Quality Management (TQM) dan penjaminan Mutu 

Pendidikan Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2014/2015”  dalam penelitiannya dapat disimpulkan berikut : 

pertama Perencanaan Total Quality Manajement (TQM) dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten mengambil langkah-

                                                 
7
 Riyanto, Fajar. Keterampilan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Strategi Dalam 

Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Kasus SDIT An Nisa Kedawung. (Surakrta: Progra Pascasarjana 

Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016.) 
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langkah sebagai berikut: (a) Membentuk tim yang merumuskan model 

dan sistem yang akan dikembangkan untuk implementasi TQM (b) 

Perbaikan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dengan perbaikan sarana 

prasarana, pelayanan kepada siswa dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan. (c) mengidentifikasi dengan 

memperbaiki fungsi-fungsi manajemen mutu sekolah. Perencanaan 

Penjaminan Mutu Pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten telah 

menetapkan kebijakan tujuan, prosedur dengan mengacu pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

sehingga dapat mempertahankan mutu sekolah. kedua Pelaksanaan Total 

Quality Management (TQM) dan Penjaminan mutu Pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten adalah dengan system bottom up dan open 

management yang direspons oleh guru dan karyawan dengan cukup baik 

karena merasa memiliki kewajiban untuk memajukan dan meningkatkan 

kualitas sekolah prinsip-prinsip TQM yaitu: (a) Fokus pada pelanggan. (b) 

Respek terhadap setiap orang. (c) Manajemen berdasarkan fakta. (d) 

Perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya Penjaminan Mutu Pendidikan 

di SMA Muhammadiyah 1 Klaten telah memenuhi standar pelayanan 

sebagaimana diprogramkan sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan.  Delapan standar tersebut dilaksanakan di 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten dengan baik dan tergambarkan  pola 

penjaminan mutu yang dikembangkan telah sesuai dengan pendekatan 

siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Dengan penerapan Total 
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Quality Management (TQM) dan Pejaminan Mutu Pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten tersebut antara lain telah mampu meningkatkan 

peserta didik baru 22,2 %. Dari tahun 2014/2015 jumlah peseta didik 161 

orang menjadi 207.
8
 

Perbedaan penelitian dari Burhanudin ini dengan yang akan diteliti 

ialah pada konsep kualitas atau mutu yang dicapai. Penelitian yang akan 

dilakukan tidak hanya menilai kualitas atau mutu itu dengan peningkatan 

input, tetapi juga melihat dari proses dan stategi dalam menjalankan 

proses tersebut sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan 

harapan pelanggan atau masyarakat.  

4. Noor Amirudin, Samino dan Ari Anshory (UMS, 2012) yang Berjudul 

“Strategi Kepala Sekolah dalam Menigkatkan Mutu Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012” dari penelitiannya dapat di simpulkan,  kepala 

sekolah di SD dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam 

terbukti dengan strategi yang ia lakukan di antaranya: (a) memotivasi 

guru Pendidikan Agama Islam untuk berinovasi dan kreasi dalam 

menggunakan strategi pembelajaran aktif untuk pembelajaran agama 

Islam (b) meningkat keprofesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 

melalui workshop, penataran-penataran, MGMP, pelatihan bahasa Inggris 

dan komputer. (c) meningkatkan kesejahteraan guru Pendidikan Agama 

Islam. (d) menerapkan kedisiplinan guru, karyawan dan stakeholder 

                                                 
8
 Burhanuddin. Implementasi Total Quality Management (TQM)  Danpenjaminan Mutu 

Pendidikan Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2014/201. 

(Surakrta: Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2014) 
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ketika masuk dan pembelajaran di sekolah. (e) melakukan supervisi. (f) 

mengikutkan siswa dalam lomba kurikuler maupun ekstra kurikuler. (g) 

membudayakan akhlak yang baik antar warga sekolah. (h) menambah jam 

keagamaan. (i) dan meningkatkan sarana prasarana.
 9

 

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Noor Amirudin, Samino 

dan Ari Anshory dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada objek 

yang dituju, dalam penelitian ini lebih kepada mutu pembelajaran. 

Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan lebih kepada kualitas dari 

sekolah yang dituju dan apa saja stategi yang dilakukan kepala sekolah 

dalam peningkatan kualitas sekolah tersebut. 

5. Muhammad Habib (UMS: 2016) yang berjudul “Kontribusi Manajerial 

Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Mutu Lembaga Di Madrasah 

Ibtida’iyah Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi 

Tahun Pelajaran 2015/2016”, dari penelitiannya dapat di simpulkan  

kontribusi kepala sekolah dalam perencanaan mutu ialah merencanakan 8 

standar yang digunakan dalam pelaksanaan mutu, merencanakan 

pemetaan sumber daya manusia, untuk mendukung pelaksanaan mutu 

ialah melalui pengiriman kepelatihan, pembinaan, seminar dan lain 

sebagainya, menyusun anggaran yang berkenaan dalam pelaksanaan 

mutu, selain itu merencanakan  pengembangan dalam bidang sarana 

prasarana mutu. Kontribusi kepala sekolah dalam pelaksanaan mutu ialah 

                                                 
9
 Amirudin Noor, Samino dan Ari Anshory. Strategi Kepala Sekolah 

Dalam Menigkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2011l2012.(Surakrta: Pasca 

Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2012). 
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dengan mengikut sertakan guru dalam forum ilmia pendidikan, pelatihan, 

seminar, pelatihan kepramukaan atau Hisbul Wathan serta mengadakan 

kursus mahir bagi para guru.
10

 

Perbedaan penelitian Muhammad Habib dengan penelitian yang 

akan di teliti nantinya ialah penekanan kepada srtategi yang dilakukan 

kepala sekolah dalam peningkatan mutu, dalam penelitian di atas lebih 

kepada pelaksanaan manajerialnya sedangkan yang ingin diteliti nantinya 

perbandingan antara dua kepala sekolah. 

6. Endra Budiarsa (UMS. 2017)  yang berjudul ”Analisis Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Dengan Keterbatasan Animo Siswa” dari penelitiannya dapat 

disimpulkan: pertama, kepala sekolah menguasai kepemimpinan 

demokratis dilihat dari kepala sekolah selalu menerima saran dan 

pendapat para guru demi tercapainya mutu pendidikan. Di samping itu, 

kepemimpinan demokratis dapat dilihat dari pendayagunaan serta 

penggunaan sumber daya yang ada yang dapat di adakan secara efektif 

dan evisien. Kedua, kepala sekolah melakukan tugasnya dalam 

peningkatan mutu dilihat dari prestasi akademik, sarana prasarana. 

Peningkatan mutu yang dilakukan ialah dengan peningkatan mutu 

internal dan eksternal. Internal yaitu melakukan 5 aspek kompetensi 

kepala sekolah, mengadakan tambahan jam pelajaran dan kegiatan 

                                                 
10

 Habib, Muhammad.  Kontribusi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Pengembangan 

Mutu Lembaga Di Madrasah Ibtida’iyah Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi Tahun Pelajaran 2015/2016. ( Surakrta: Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah 

Surakarta. 2016.) 
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ekstrakurikuler bidang religious, secara ekternal ialah menarik Tk sekitar, 

melakukan anjangsana, penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat. 

Dengan demikian  prestasi yang di capai sekolah dari gaya kepemimpinan 

cukup membanggakan.
 11

 

Perbedaan  penelitian Endra Budiarsa dengan penelitian yang akan 

dilakukan ialah terletak pada strateginya, yang mana secara kesamaan  

apa yang dipaparkan dalam penelitian di atas ialah gaya kepemimpinan 

yang dilakukan kepala sekolah demi tercapainya mutu pendidikan namun 

yang membedakan ialah penelitian selanjutnya akan lebih mendetail 

tentang strategi yang dilakukan dalam peningkatan kualitas sekolah 

Beberapa penelitian di atas, belum ditemukan secara khusus yang 

mengemukakan tentang perbandingan dalam strategi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan nantinya adalah ingin membandingkan 

strategi dalam meningkatkan mutu atau kualitas sekolah yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, apakah dari kepala sekolah satu dengan yang lain mempunyai 

perbedaan dan kesamaan dalam strategi yang dilakukan serta mengetahui 

pandangan mutu seperti apa yang diharapkan dari masing-masing lembaga. 

 

 

 

                                                 
11

 Budiarsa, Endra. Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Dengan Keterbatasan Animo Siswa, (Surakrta: 

progra Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2017). 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang 

strategi, kepala sekolah, dan kualitas sekolah. Beberapa buku yang menjadi 

acuan seperti: buku Ikbal Barlian, yang berjudul Manajemen Berbasis 

Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi, buku yang ditulis Syarafudin, 

Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, buku dari Doni Juni Priansa. 

Manajemen Supervisi dan kepemimpinan kepala sekola, buku dari Syaiful 

Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu pendidikan, dan 

buku-buku serta teori-teori lainnya yang menjadi rujukan untuk memperjelas 

teori yang akan dipaparkan nanti. 

Untuk lebih memperjelas permasalahan serta menghindari 

pemahaman terhadap judul penelitian, maka perlu dijelaskan bahwa kualitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sama dengan mutu, maka mutu 

yang diimaksud adalah kualitas begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini 

ada beberapa istilah  yang perlu diketahui,  antara lain: 

1. Pengertian Strategi 

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien 

dan produktif guna mengefektifkan tercapainya tujuan, strategi merupakan 

rencana jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam bentuk 

taktik yang bersifat operasional dan langkah-langkah yang teratur. 

Kata strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer dan 

diartikan sebagai cara menggunakan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Jika kita bawa ke dunia pendidikan maka 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa  strategi merupakan upaya memanfaatkan 

seluruh sumber daya yang ada di sekolah sebagai perencanaan yang berisi 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan sekolah. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang pendidik yang diberi tugas untuk 

memimpin sekolah. Ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

terselenggaranya pendidikan berkualitas yang dipimpinnya. Ia juga 

sebagai motor penggerak utama bergeraknya semua kegiatan di sekolah 

melalui konseptual yang dimilikinya dalam mengembangkan sekolah. 

Berdasarkan peraturan pemerintah, kepala sekolah bertanggung 

jawab atas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan, dan pendaya 

gunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kepala sekolah 

dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan 

hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna 

mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Dengan adanya kerja sama 

yang erat antara sekolah dan berbagai pihak yang ada di masyarakat, 

semuanya akan merasa bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di 

sekolah tersebut.
 
  

Tujuh peran utama sosok kepala sekolah sesuai dengan prespektif 

kebijakan nasional (Depdiknas, 2006) adalah : 

1. Kepala sekolah berperan sebagai pendidik  

2. Kepala sekolah berperan sebagai manajer 
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3. Kepala sekolah berperan sebagai administrator 

4. Kepala sekolah berperan sebagai supervisor 

5. Kepala sekolah berperan sebagai leader (pemimpin) 

6. Kepala sekolah berperan sebagai enterpreneur (wira usahawan) 

7. Kepala sekolah berperan sebagai inovator di sekolah
12

 

Kepala sekolah sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk ahli 

dalam memanajer sesuai dengan perannya sebagai manajer tetapi juga 

harus paham tentang pembelajaran mulai dari perencanaan, melaksanakan, 

sampai pada mengevaluasi sebagai bahan pembinaan guru dalam 

meningkatkan kinerjanya 

3. Kualitas Sekolah   

Kualitas sekolah dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang 

memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun bidang lainnya, serta 

lulusannya relevan dengan tujuan,  melalui prestasi siswa dapat ditelusuri 

manajemen sekolahnya, profil gurunya, sumber belajar dan 

lingkungannya. Dengan demikian kualitas sekolah adalah kualitas siswa 

yang mencerminkan kepuasan pelanggan, adanya partisipasi aktif 

manajemen dalam proses peningkatan kualitas secara terus-menerus, 

pemahaman orang terhadap tanggung jawab yang spesifik terhadap 

kualitas. 
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Esesi Erlangga Group),  hlm.53 
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Upaya  peningkatan mutu dalam bidang pendidikan difokuskan 

kepada mutu proses. Mutu proses pembelajaran ditentukan melalui 

metode, masukan, suasana, dan kemampuan melaksanakan manajemen 

proses pembelajaran itu sendiri. Mutu proses pembelajaran akan 

ditentukan dengan seberapa besar kemampuan memberdayagunakan 

sumber daya yang ada untuk peserta didik belajar secara produktif. 

Mutu dalam kontek hasil pembelajaran mengacu pada prestasi 

yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang 

dicapai atau hasil pembelajaran bisa berupa hasil tes kemampuan 

akademis dan  dapat juga dengan prestasi dalam bilang lain,bahkan 

prestasi dapat berupa kondisi yang diukur engan angka seperti suasana 

disiplin, keakraban, saling menghormati dan kebersihan. 

Sesungguhnya antara proses dan hasil pembelajaran yang bermutu 

akan saling berhubungan, akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah 

arah, maka mutu hasil (Output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh 

sekolah dan harus jelas target yang akan dicapainya. Berbagai input dan 

proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai. 

Menurut Syaiful Sagala, peningkatan mutu pendidikan dapat 

diperoleh melalui 2 strategi, antara lain: 

1. Peningkatan mutu pendidikan berorientaasi akademis untuk 

memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh 

mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh msayarakat 

2. Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan 
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hidup yang esensian yang dicukupi oleh pendidikan yang 

berlandasan luas, yata, dan bermakna. Dalam kaitan dengan strategi 

yang akan ditempuh, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait 

dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi 

aktual mutu tersebut
13

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan dalam 

mencari dan mendapatkan data serta sumber yang valid dengan prosedur 

dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian 

1. Jenis penelitian 

Ditinjau dari penelitiannya yang akan dilaksanakan di sekolah 

maka jenis penelitian  ini  termasuk penelitian lapangan (field research), 

karena data informasi yang dikumpulkan dari hasil tinjauan lapangan. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif 

yakni melihat secara  

a. Historis, yaitu mengetahui sejarah serta dokumentasi dari objek 

yang akan dituju. 

b. Fenomenologis yaitu mengetahui fenomena yang terjadi dalam 

peningkatan mutu, strategi yang dilakukan serta mengetahui sosok 

kepala sekolah itu sendiri 

c. Sosiologis yaitu kendala yang terjadi serta faktor-faktor yang dapat 

                                                 
13

 Syaiful sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu pendidikan, 

(Bandung:Alfabeta, 2017), hlm.170 
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mempengaruhi serta menghambat peningkatan kualitas. 

3. Metode pengumpulan data 

a. Observasi/Pengamatan. 

Observasi (pengamatan) adalah kegiatan mempelajari suatu 

gejala dan peristiwa melalui upaya mengamati dan mencatat data atau 

informasi secara sistematis 
14

.  

Metode observasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 

keadaan serta strategi seperti apa yang digunakan dalam 

meningkatkan kualitas sekolah. 

b. Wawancara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Metode wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik 

dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan
15

. 

Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh data tentang 

tinjauan historis dari sekolah tersebut dan memperoleh data tentang 

bagaimana strategi yang dilakukan dalam peningkatan kualitas 

sekolah dan apa saja faktor pendukung dam penghambat dalam 

melaksanakan strategi tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dalam pelaksanaannya metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 
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 Sudjana S, Manajemen  Program Pendidikan, (Bandung: Fallah Production, 2004), 

hlm. 301. 
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 Hadi Sutrisno, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi, 1986), hlm. 193. 
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peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
16

 

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data 

sekunder seperti: struktur kepengurusan, kegiatan yang diadakan, 

sarana dan prasarana  serta fasilitas yang dapat menunjang  pendidikan  

dan mutu sekolah dan lain-lain tentang data yang berhubungan dengan 

dokumen. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode menyempitkan dan 

membatasi penemuan-penemuan dengan membaca data-data di 

penelitian, gambar, tabel-tabel, grafik-grafik atau angka yang tersedia, 

kemudian melakukan uraian penafsiran untuk kejelasan arti yang 

sebenar-benarnya sehingga dapat  dipahami
17

 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisis 

data untuk memperoleh kesimpulan, dalam menganalisis data tersebut 

digunakan teknik analisi deskriptif kualitatif yaitu dengan melihat 

fenomena yang ada dan mengaitkan dengan zaman sekarang. 

Tahapan dalam analisis ini ialah:  Pertama, data yang yang telah 

diperoleh dipilah (menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu).  

Kedua, menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi. 

Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah dipaparkan dengan 

pola induktif dengan menggunakan pendekatan Intraksi. 
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5. Validitas Data 

Menurut Sugiono, untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian dengan menggunakan uji kredibilitas data. Dalam menguji 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:  

a. Melakukan perpanjangan pengamatan, yaitu dengan kembali 

melakukan observasi di lapangan,  

b. Meningkatkan ketekunan. Teknik ini adalah pengujian derajat 

kepercayaan data dengan melakukan pengamatan secara cermat 

dan berkesinambungan 

c. Triangulasi. Dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dilluar data itu dengan keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat triangulasi yaitu: 

1) Triangulasi Data, yaitu dengan menggunakan sumber data 

seperti dokumen, hasil wawancara, arsip dan hasil 

observasi yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan di SMP 1 Negeri Surakartadan SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta.. 

2) Triangulasi pengamat, yaitu dengan  adanya pengamat di 

luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data, dalam hal ini adalah pembimbing. 

3) Triangulasi teori yaitu memastikan  data yang 

dikumpulkan sudah memenuhi syarat 
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4) Triangulasi metode, yaitu: menggunakan berbagai metode 

untuk meneliti, seperti observasi, dokumen dan wawancara 

yang dilakukan selama meneliti di SMP 1 Negeri 

Surakarta dan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Validitas desain penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana 

tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna 

yang sesuai antara partisipan dengan peneliti. 

a. Strategi untuk meningkatkan validitas. 

Validitas penelitian kulitatif terletak pada teknik 

pengumpulan dan analisis data, validitas tersebut dapat dicapai 

melalui sepuluh strategi yaitu: (1) Pengumpulan data yang 

relatif lama yang memungkinkan analisis melengkapi data 

secara berangsur untuk memungkinkan ada kesesuaian antara 

temuan dan kenyataan, (2) Strategi multi metode, teknik 

pengumpulan daya seperti wawancara, observasi, study 

dokumenter dan sumber (kepala sekolah, guru, siswa) dalam 

pengumpulan dan analisis data (Triangulasi), (3) Bahasa 

partisipan mendapatkan rumusan dan kutipan yang rinci, (4) 

Deskriptor inferensi yang rendah pencatatan yang lengkap dan 

detail baik untuk sumber situasi maupun orang, (5) Peneliti 

beberapa orang: persetujuan data deskriptif yang dikumpulkan 

oleh tim peneliti, (6) Pencatat data mekanik gunakan perekam 

foto, video dan audio, (7) Partisipan sebagai peneliti: 
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penggunaan catatan-catatan dari partisipan berbentuk diary, 

catatan anekdote untuk melengkapi, (8) Pengecekan anggota: 

pengecekan data oleh sesama anggota selama pengumpulan dan 

analisis data, (9) Bertanya pada partisipan untuk mereview data, 

melakukan sintesis semua hasil wawancara dan observasi, (10) 

Mencari, mencatat, menganalisis, melaporkan data dari kasus-

kasus negatif atau berbeda dengan pola yang ada.
18

 

b. Validitas instrumen 

Validitas instrumen menunjukkan  hasil dari suatu 

pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang diukur. 

Karakteristik validitas: Pertama, Validitas menunjukkan pada 

hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Kedua, validitas 

menunjukkan suatu derajat atau tingkatan. Ketiga, validitas 

instrumen juga memiliki spesifikasi tidak berlaku umum.
19

 

 

G. Sistematika pembahasan 

Rangkaian penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Susunan sistematikanya diawali dengan bab I yang 

merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika  penelitian  
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Teori yang berkenaan dengan strategi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah ada pada bab II,  yang meliputi, pengertian strategi, pengertian kepala 

sekolah, kopetensi kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah kualitas 

sekolah, strategi peningkatan kualitas sekolah dan fakor pendorong serta 

penghambat peningkatan kualiatas sekolah 

Data-data hasil penelitian di dalamnya membahas tentang: gambaran 

umum dari sekolah SMP muhammadiyah 1 dan SMP Negeri 1 surakarta, 

kompetensi kepala sekolah, tipe kepimpinan kepala sekolah dan membahas 

tentang strategi yang dilakukan kepala sekolah serta faktor pendorong dan 

penghambat diletakkan pada bab III. 

Analisis (analisis data), dari hasil penelitaian yaitu data yang 

diperoleh ada di bab IV. Bab ini menerangkan bagaimana strategi yang 

digunakan kepala sekolah, dan faktor apa saja yang menjadi pendorong serta 

penghambat yang terjadi, yang dianalisis dengan data yang ada pada bab II. 

Akhir dari sistematika ini adalah bab V yang mencakup tentang 

kesimpulan dari strategi dalam meningkatkan kualitas sekolah dan faktor 

penunjang atau pendukung dan faktor penghalang atau penghambat, saran-

saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 

 

 

 


