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STRATEGI PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI 

KEMITRAAN SISTER SCHOOL DI SD ISLAMIC INTERNATIONAL 

SCHOOL PSM MAGETAN 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan strategi penjaminan 

mutu pembelajaran melalui kemitraan sister school; 2) mendeskripsikan manfaat 

hasil kerjasama sister school; 3) mendeskripsikan bentuk-bentuk implementasi 

penjaminan mutu pembelajaran hasil kerjasama sister school; 4) mendeskripsikan 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program kemitraan sister 

school. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islamic International School PSM 

Magetan. Metode penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan 

etnografi. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, 

pengamatan dan dokumentasi. Sedangkah tehnik analisa data menggunakan model 
analisa data dalam situs. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penjaminan 

mutu pembelajaran melalui kemitraan sister school dilakukan melalui beberapa 

program seperti; (a) penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan 

pertukaran guru; (b) pembinaan guru melalui program observasi kelas dan  

konsultasi; (c) program evaluasi melalui audit Standard Operational Procedure. 

Manfaat dari kemitraan sister school ini antara lain: (a) memperkuat branding dan 

meningkatkan citra sekolah; (b) membantu sekolah menyusun kurikulum; (c) 

membantu siswa meningkatkan potensi diri; (d) menjadi program yang mampu 

mendukung tercapainya visi sekolah. Sedangkan implementasi program dalam 

penjaminan mutu pembelajaran dilakukan dengan cara; (a) penerapan metode 

pembelajaran abad 21, (b) penerapan SOP Instructional Mastery Framework, dan (c) 

audit SOP yang telah dilaksanakan. Kendala yang muncul dalam kemitraan sister 

school antara lain; (a) perbedaan bahasa, (b) perbedaan budaya, (c) fasilitas sarana 

dan prasarana, dan (d) perbedaan kurikulum dengan dinas pendidikan nasional. 

 

Kata Kunci: Kemitraan, sister school, penjaminan mutu pembelajaran 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to: 1) describe the strategy of learning quality 

assurance through sister school partnerships; 2) describe the benefits of sister school 

partnerships; 3) describe the implementation of quality assurance in learning as 

outcomes of sister school partnerships; 4) describe the obstacles were faced in 

implementing the sister school partnership program. This research was conducted at 

the Islamic International School PSM Magetan primary school. The research method 

uses a qualitative paradigm with an ethnographic approach. Data collection 

techniques carried out by in-depth interviews, observation and documentation. The 

data analysis technique uses a data analysis within site model. The results of this 
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study indicates that the quality assurance strategy of learning through sister school 

partnerships is carried out through several programs such as; (a) strengthening 

human resources through training and teacher immersion program; (b) mentoring 

through classroom observation and consultation programs; (c) evaluation program 

through the standard operational procedure audit. The benefits of this sister school 

partnership include: (a) strengthening branding and improving the image of the 

school; (b) helping schools develop curriculum; (c) helping students increase their 

potential; (d) support the achievement of school vision. While the implementation of 

the program in learning quality assurance is done by; (a) the application of 21st 

century learning methods, (b) the application of the Instructional Mastery 

Framework SOP, and (c) audits of SOPs that have been carried out. The obstacles 

that arise in sister school partnerships include; (a) language differences, (b) cultural 

differences, (c) facilities and infrastructure, and (d) curriculum differences with the 

national education office. 

 
 

Keywords: Partnership, sister school, quality assurance of learning 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Mutu pembelajaran tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu faktor penting 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Hendarwati dkk, 2019:29). 

Pembelajaran merupakan upaya merealisasikan kurikulum (Maryadi, 2019:9). 

Sekolah membutuhkan strategi penjaminan mutu yang relevan agar hasil 

pembelajaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai kurikulum yang berlaku. Sebuah 

strategi melibatkan penetapan tujuan, menentukan tindakan, dan  memobilisasi 

sumber daya (Mainardes, 2014;43). Strategi penjaminan mutu pembelajaran 

membutuhkan tinjauan sistematis dan terukur atas penyediaan layanan pendidikan. 

Hal ini mencakup evaluasi internal sekolah, evaluasi eksternal (akreditasi), 

profesionalitas guru, manajemen, dan penilaian siswa (Dulaimi, 2016:59). 

Secara definisi pembelajaran dipahami sebagai pola interaksi antara guru dan 

murid untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan materi yang dipelajari (Zhao, 

2016:73-74). Miskel mendefinisikan pembelajaran sebagai proses menumbuhkan 

potensi peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kelas 

(Miskel, 2017:63). Mutu pembelajaran merupakan sistem kegiatan belajar mengajar 

yang mencerminkan praktik pengajaran guru yang secara positif terkait dengan hasil 

siswa, baik dalam segi kognitif maupun afektif (Thapa dkk, 2016:5). 
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Pembelajaran yang bermutu akan menciptakan mutu pendidikan yang baik 

(Rahayu, 2014:97). Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) yang menerangkan bahwa “Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari 

Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan”. 

Penjaminan mutu pendidikan diarahkan sebagai cara untuk mengatur kegiatan dan 

semua sumber daya pendidikan yang berorientasi pada kemajuan layanan pendidikan. 

Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan 

beberapa komponen agar sistem berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan 

(Neyestani, 2017;15). 

Kemitraan sister school merupakan satu dari sekian banyak strategi yang 

dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan 

tertentu (Idrus, 2017;23). Kemitraan sister school merupakan tren pengelolaan 

sekolah di era globalisasi. Sekoloah Dasar (SD) Islamic International School PSM 

(IIS PSM) Magetan sejak berdirinya pada tahun 2008 sudah menjalankan kemitraan 

sister school. Penelitian ini fokus pada kemitraan sister school yang dilakukan oleh 

SD IIS PSM Magetan dengan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah Singapura 

khususnya dalam hal penjaminan mutu pembelajaran. Kemitraan dijalin untuk 

membuat standar kualitas atau mutu pembelajaran di SD IIS PSM Magetan. Sister 

school merupakan upaya membangun kolaborasi antara dua atau lebih lembaga 

pendidikan dari negara-negara yang memiliki persamaan dan perbedaan. Tujuan 

utama sister school adalah untuk memperbesar dan mempercepat pencapaian visi dan 

misi setiap lembaga pendidikan yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Beberapa hal 

khusus yang dapat dilakukan di bawah kerja sama adalah standardisasi proses 

pembelajaran, hasil belajar, materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan 

kompetensi guru (Maryono, 2015;185). 

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana strategi penjaminan mutu 

pembelajaran melalui kemitraan sister school pada SD IISPSM Magetan. Pertanyaan 

tersebut kemudian dielaborasi  menjadi 4, yaitu bagaimana strategi penjaminan mutu, 

apa manfaatnya, bagaimana implementasi, dan apa kendalanya. Tujuan utama 
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penelitian adalah bagaimana mendeskripsikan strategi penjaminan mutu 

pembelajaran melalui kemitraan sister school pada SD IIS PSM Magetan. 

Pembelajaran menurut Lemma (2019) adalah suatu proses timbal balik antara 

guru dan siswa, pengelolaan pembelajaran, dan praktek penelitian tindakan yang 

reflektif. Rusman (dalam Tryatmansyah dan Sauri, 2018; 43) dikatakan bahwa 

“pembelajaran sebagai suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi 

interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan komponen 

lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Menurut Corey (dalam Syaiful Sagala, 

2010: 61), mengatakan pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola. Sementara pembelajaran menurut Sudjana (dalam 

Rusman, 2011;16), mengartikan sebagai upaya yang sistematik dan sengaja untuk 

menciptakan terjadinya kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak peserta didik dan 

pendidik yang melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Mutu pembelajaran dapat dilihat dari kualitas sebuah proses pembelajaran mulai 

dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Brown dan Kurzweil (2018;3) menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran terdiri dari 

2 aspek utama yaitu masukan pembelajaran (instructional input) dan keluaran 

pembelajaran (instructional output). Masukan pembelajaran dapat berupa peserta 

didik (dalam hal ini fokus kepada perilaku awal), materi pembelajaran, tenaga 

pengajar, dan proses pembelajaran itu sendiri. Sementara keluaran pembelajaran 

dapat berupa hasil pembelajaran, hasil penilaian kemampuan siswa, atau penentuan 

minat siswa (dapat bervariasi dalam berbagai seting pembelajaran). 

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat naturalistik (Sutama, 2019:93), menginterpretasikan 

terhadap apa yang dikatakan orang, bagaimana kejadiannya, dan bagaimana 

dokumennya. Desain yang cocok adalah etnografi, dengan objek  perilaku 

penjaminan mutu pembelajaran di SD IIS PSM Magetan. Penelitian memelajari 

berbagai fenomena penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana adanya. Teknik 
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pengumpulan data dilakukan dengan model wawancara mendalam kepada 

narasumber terpilih, peneliti berkedudukan sebagai siswa. Untuk mempertajam data, 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan memelajari dokumen yang 

relevan. 

Data terkumpul dilakukan trianggulasi sumber, yaitu membandingkan 

informasi darI sumber satu ke sumber yang lain, data yang valid adalah data yang 

didukung oleh berbagai sumber. Teknik analisis data memakai teknik data tertata 

dalam situs. Informasi yang valid dilakukan pemaknaan, kemudian mencari 

kohesivitas antara makna, disitu terbentuk hipotesis (Harsono, 2019:157). Hipotesis 

diperbandingkan dengan hasil penelitian yang relevan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan sister school merupakan kerjasama antar dua sekolah baik dengan

sekolah yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Temuan peniliti 

menunjukkan kemitraan ini bertujuan agar sekolah mampu mencapai visi lembaga 

dan juga mengembangkan kualitas pelayanan pendidikan. Sejak pendirian SD IIS 

PSM telah menjalin kemitraan sister school dengan Madrasah Irsyad Zuhri Al- 

Islamiah Singapura yang didukung dengan pendanaan dari Temasek Foundation. 

Temuan peneliti berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, strategi 

penjaminan mutu pembelajaran melalui kemitraan sister school dilaksanakan 

berdasarkan program-program yang sudah ditentukan.  

Pertama adalah program pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan 

pelatihan guru dan  pertukaran guru (immersion program). Kegiatan pelatihan dalam 

hal pengembangan sumber daya manusia khususnya bagi guru di SD IIS PSM 

Magetan salah satunya dilaksanakan melalui join training. Hal ini sesuai dengan 

dokumen sertifikat pelatihan yang dimiliki oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara, 

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah menunjuk beberapa guru di lembaganya yang ahli 

dan berpengalaman dalam bidang pendidikan sebagai konsultan untuk membina dan 

memberikan saran bagi manajemen di SD IIS PSM Magetan khususnya dalam hal 

peningkatan mutu guru dan kualitas pembelajaran. Pelatihan dilaksanakan setiap 3 

bulan sekali selama 5 hari kerja. Konsultan pendidikan yang telah ditunjuk akan 
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menyelenggarakan beberapa program atau kegiatan seperti pelatihan keterampilan 

mengajar 

 Beberapa nara sumber menyampaikan materi tentang ketrampilan mengajar 

dan pembelajaran yang diselenggarakan baik di SD IIS PSM Magetan maupun di 

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah Singapura. Pelatihan yang diselenggaran di 

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah dalam bentuk Immersion Program, yaitu guru 

berkunjung dan melihat suasana pembelajaran yang ada di Madrasah Irsyad Zuhri, 

sekaligus guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah 

tersebut. Mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini diperkuat dengan 

sertifikat immersion program dari Madrasah Al-Irsyad Singapura. Selain itu guru juga 

mendapatkan pelatihan pedagogi di Madrasah Irsyad Zuhri Singapura. Sehingga 

pengalaman yang diperoleh dapat diaplikasikan pada proses pembelajaran yang ada di 

SD IIS PSM Magetan. 

Kedua, yaitu program  pendampingan guru yang dilakukan melalui kegiatan 

observasi kelas dan setelah itu dilakukan konsultasi pembelajaran. Pada kegiatan 

observasi kelas, temuan peneliti menunjukkan kegiatan ini  menjadi bagian yang 

paling efektif untuk menilai profesionaliseme dan kinerja pedagogi guru. Karena 

dalam kegiatan  ini konsultan dari Madrasah Irsyad Zuhri melakukan observasi kelas 

dan terlibat dalam proses pembelajaran. Konsultan dapat secara langsung melihat 

proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan saran atau masukan bagi perbaikan 

mutu pembelajaran bagi guru yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki. Paska observasi kelas, dilakukan kegiatan konsultasi pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara, setelah konsultan melakukan observasi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung, guru dapat berkonsultasi langsung terkait hal-hal 

yang perlu ditingkatkan dalam keterampilan pedagogi.  

Ketiga, selain itu konsultasi juga dilaksanakan di luar jadwal observasi kelas 

dengan membuat janji terlebih dahulu. Topik konsultasi dapat menyesuaikan sesuai 

persoalan guru yang di hadapi terkait proses pembelajaran siswa. Konsultasi 

merupakan bagian dari proses evaluasi. Beberapa nara sumber mengatakan bahwa 

kegiatan yang sudah berlangsung pada program sebelumnya, selanjutnya akan 

dievaluasi. Pada kegiatan ini guru boleh memberikan saran atau refleksi terkait 
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kekurangan pada kegiatan yang sudah berlangsung. Selain itu, konsultan juga 

melaksankan audit terkait implementasi dari hasil pelatihan dan kegiatan-kegiatan 

yang sudah berlangsung. Dokumen jadwal konsultasi oleh konsultan menjadi bukti 

bahwa program evaluasi berjalan dengan baik. Sehingga segala hal yang berkaitan 

dengan strategi penjaminan mutu berlangsung sesuai dengan standar yang diharapkan. 

Peningkatan kualitas guru sejalan dengan mutu pembelajaran yang ada di 

sekolah. Hal ini diperkuat oleh penilitian yang dilakukan oleh Sukartono dkk 

(2019:63-72) yang menyatakan bahwa peran dan fungsi guru berhubungan dengan 

kompetensi guru yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk 

mencapainya diperlukan strategi yang tepat dan efisien. Sehingga program pertama 

dalam kemitraan sister school diarahkan untuk peningkatan kompetensi guru. Guru 

memiliki faktor kunci dalam implementasi kurikulum. Penelitian dari Eko Rubiyanto 

(2018:218) menyebutkan bahwa guru bertanggung jawab atas kepemimpinan 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. Peningkatan kapasitas guru harus senantiasa 

dijalankan secara berkelanjutan. 

Kemitraan sister school, berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, 

peneliti menemukan bahwa ada beberapa manfaat dalam hal penjaminan mutu 

pembelajaran, diantaranya; a) meningkatkan citra sekolah di masyarakat, b) 

membantu sekolah menyusun kurikulum pembelajaran,  c) membantu guru mengelola 

pembelajaran di kelas, d) membantu siswa meningkatkan prestasi akademik, dan e) 

mendukung tercapainya visi sekolah. Kemitraan dengan Madrasah Irsyad Zuhri Al-

Islamiah mampu menciptakan school branding sekolah di masyarakat. Apalagi 

sekolah menggunakan label internasional dalam namanya. Tentunya hal ini dapat 

mendukung branding sekolah, karena kemitraan dilakukan dengan negara maju yang 

kualitas pendidikannya sudah terkenal sangat baik di dunia. Hal ini mampu 

menambah kepercayaan masyarakat terhadap manajemen di SD IIS PSM Magetan. 

Sehingga meningkatkan citra atau image sekolah di masyarakat. Citra sekolah 

merupakan aset yang berharga bagi lembaga pendidikan dalam hal membangun 

kepercayaan dari masyarakat. Umumnya sekolah yang dianggap favorit memiliki 

citra yang baik sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.  



8 

Selain itu, berdasarkan wawancara, pada kemitraan ini konsultan Madrasah 

Irsyad Zuhri membantu manajemen menyusun kurikulum pembelajaran yang sesuai 

dengan visi sekolah. Kurikulum merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan 

lembaga pendidikan. Kurikulum menentukan bagaimana suatu lembaga pendidikan 

mencapai visinya. Berdasarkan dokumen supervisi, konsultan dari Irsyad Zuhri 

Singapura merupakan tenaga ahli yang berpengalaman dalam dunia pendidikan. 

Sehingga dapat membantu manajemen SD IIS PSM untuk menyusun kurikulum yang 

sesuai dengan visi sekolah. Konsultan sebagai tenaga ahli yang memiliki pengalaman 

dalam bidang pendidikan, tentunya sangat memahami cara mengelola pembelajaran 

yang bermakna dan efektif. 

 Berdasarkan dokumen observasi kelas, konsultan mengadakan observasi 

kelas terhadap para guru. Konsultan pendidikan dari Madrasah Irsyad Zuhri yang 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran dikelas, membantu guru melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan efektif. Kemitraan dengan Irsyad Zuhri yang fokus 

terhadap kualitas pembelajaran peserta didik, secara langsung mempengaruhi kualitas 

prestasi peserta didik. Pembelajaran yang baik dapat membantu peserta didik 

mendapatkan prestasi akademik sesuai yang diharapkan. Sehingga pembelajaran 

menjadi hal utama dalam program kemitraan dengan Irsyad Zuhri Singapura. Visi 

sekolah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. 

Madrasah Irsyad Zuhri Singapura adalah sekolah yang sudah maju dengan latar 

belakang dan visi yang sama dengan SD IIS PSM Magetan. Sehingga dapat 

membantu SD IIS PSM untuk mencapai visi sekolah sesuai yang diharapkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kinanti (2016:478) dengan judul “Kemitraan Sekolah 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Negeri 2 Yogyakarta” menyatakan 

bahwa Kemitraan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dapat mempercepat 

peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Penelitian tersebut memperkuat 

temuan peniliti tentang beberapa manfaat kemitraan sister school.  

Temuan peniliti tentang gambaran implementasi hasil kemitraan sister school 

dalam proses pembelajaran di SD IIS PSM Magetan yaitu implementasi metode 

pembelajaran abad 21 dan implementasi SOP instructional mastery framework. 
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Konsultan Madrasah Irsyad Zuhri mengarahkan guru di SD IIS PSM agar 

mengimplementasikan model pembelajaran abad 21. Yaitu model pembelajaran yang 

memasukkan unsur teknologi informasi dan metode pembelajaran dengan paradigma 

student centered learning. Pembelajaran yang menekankan keaktifan murid dalam 

KBM. Berdasarkan dokumen RPP dan Silabus, Guru mengarahkan pembelajaran 

dengan berbagai metode seperti project based learning, problem based learning, role 

play, group work, discovery dan inquiry learning. Selain itu, pembelajaran juga 

menggunakan pendekatan kecerdasan majemuk (mulitiple intelligence). Peserta didik 

dapat mengeksplorasi pembelajaran dengan cara yang disenangi sesuai potensi dan 

bakatnya masing-masing.  

 Kemitraan sister school SD IIS PSM Magetan dengan Madrasah Irsyad Zuhri 

Al-Islamiah Singapura menghasilkan satu SOP pembelajaran yang dapat 

diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bagian dari penjaminan 

mutu pembelajaran. SD IIS PSM Magetan mengadobsi sistem penjaminan mutu 

internal dari Madrasah Irsyad Zuhri Al-islamiah Singapura sebagai bagian dari 

kemitraan sister school.  

Gambar 1: SOP penjaminan mutu pembelajaran 

Berdasarkan gambar di atas, penjaminan mutu pembelajaran dilaksanakan 
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berdasarkan SOP dengan tahapan yang berpola think, teach, test dan tune. SOP ini 

disebut dengan Instructional Mastery Framework. Di setiap tahapan tersebut guru 

harus membuat instrumen pembelajaran yang sesuai. SOP tersebut memastikan 

tahapan-tahapan dalam pembelajaran mulai dari persiapan hingga evaluasi berjalan 

dengan baik. Melalui SOP ini sekolah menjamin bahwa seluruh pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru berlangsung sesuai standar pengelolaan lembaga pendidikan 

profesional 

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar guru mengetahui dan menerapkan 

kualitas pembelajaran sesuai standar yang sekolah inginkan. Pihak manajemen sekolah 

yakin bahwaSOP yang diadobsi dari Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah Singapura 

mampu menciptakan sistem pembelajaran baku yang dapat dijadikan acuan 

penjaminan mutu. Meskipun konsekuensinya adalah setelah itu konsultan dari 

Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah Singapura secara berkala akan melakukan audit 

terhadap mutu pembelajaran berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan di atas. Audit 

dilakukan agar penjaminan mutu pembelajaran di SD IIS PSM Magetan dapat 

dipertanggung jawabkan berlangsung sesuai dengan ketetapan. 

Dibandingkan dengan penelitian suheri dkk (2017:285) tentang SOP 

Penjaminan Mutu yang ada di SDIT Al-Fityah yang menekankan pada ketersediaan 

sarana dan prasarana. SOP penjaminan mutu pembelajaran di SD IIS PSM Magetan 

fokus pada upaya pengelolaan pembelajaran agar berlangsung sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Rat Dwiyana 

Putra (2019) mengatakan bahwa mutu pembelajaran menitikberatkan pada kualitas 

sebuah proses pembelajaran yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap 

evaluasi pembelajaran. Penjaminan mutu merupakan sebuah sistem yang tidak 

mampu berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antar komponen yang terlibat 

didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Williams (2016;97-98) mengemukaan 

bahwa penjaminan mutu sebagai kumpulan kebijakan, prosedur, sistem dan praktik 

internal atau eksternal dalam organisasi yang dirancang untuk mencapai, memelihara 

dan meningkatkan kualitas produk baik barang maupun jasa. SD IIS PSM Magetan 

dengan menggunakan SOP yang dihasilkan dari kemitraan sister school diharapkan 

mampu menjamin mutu pembelajaran yang ada di sekolah. 
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Kemitraan sister school ini menghadapi beberapa kendala antara lain; 1) 

Perbedaan bahasa, 2) Perbedaan Budaya, 3) Fasilitas sarana dan prasarana, dan 4) 

perbedaan kurikulum dengan dinas pendidikan nasional. Kendala perbedaan bahasa 

merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam kemitraan SD IIS PSM 

dengan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah. Namun kendala ini menjadikan guru- 

guru di SD IIS PSM semakin termotivasi untuk memperlancar penggunaan Bahasa 

Inggris baik lisan maupun tulisan. Kendala selanjutnya adalah tentang perbedaan 

budaya dari masing-masing individu dari setiap lembaga. Meskipun kendala ini tidak 

signifikan mempengaruhi tujuan dari kemitraan sister school, sehingga beberapa 

program tetap berjalan dengan baik. Kendala budaya dipengaruhi oleh kebiasaan 

orang Singapura dan Indonesia yang berbeda. Sehingga diperlukan adaptasi dan 

saling pengertian. Kemudian kendala fasilitas menjadi salah satu kendala dalam 

kemitraan ini. Karena Singapura merupakan negara maju yang warga negaranya 

terbiasa menggunakan peralatan moderen. Termasuk dalam hal pembelajaran, sarana 

dan prasarana yang ada belum sepenuhnya mampu menunjang pembelajaran abad 21 

yang dominan dengan penggunaan teknologi terbaru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anidu Alamsyah dkk (2014) menyimpulkan 

bahwa kemitraan sister school antar negara yang berbeda dapat dijadikan sarana atau 

media diplomasi publik. Artinya perbedaan yang ada antar warga negara yang terlibat 

kerjasama sister school justru akan memberikan efek positif dalam menciptakan 

hubungan yang harmonis. Perbedaan terkait bahasa dan budaya akan menambah 

pengetahuan dan wawasan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sister 

school. Oleh karena itu diharapkan akan muncul sikap saling memahami. Sehingga 

sister school dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi publik yang efektif dalam 

menciptakan hubungan yang harmonis antar warga negara. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal antara lain; 1) 

strategi penjaminan mutu pembelajaran melalui kemitraan sister school dilaksanakan 

berdasarkan 3 program, yaitu: a) penguatan sumber daya manusia melalui kegiatan 

pelatihan dan pertukaran guru (immersion program), b) pembinaan guru melalui 
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observasi kelas dan konsultasi, c) evaluasi melalui progam audit yang dilakukan oleh 

konsultan pendidikan. Deskripsi manfaat kemitraan sister school dalam menjamin 

kualitas mutu pembelajaran antara lain; 1) dapat meningkatkan branding sekolah, 2) 

Membantu sekolah menyusun kurikulum pembelajaran, 3) peningkatan 

profesionalisme guru, 4) peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik 

siswa, dan 5) membantu untuk mewujudkan visi sekolah agar tercapai dengan baik. 

Sedangkan implementasi penjaminan mutu pembelajaran hasil kerjasama 

sister school yaitu dilakukan dalam 3 hal, yaitu; 1) implementasi pembelajaran abad 

21, 2) penerapan SOP Instructional Mastery Framework, dan 3) audit pelaksanaan 

SOP tersebut. Terakhir Hambatan yang muncul dalam program kemitraan ini antara 

lain; 1) Perbedaan bahasa, 2) Perbedaan Budaya, 3) Fasilitas sarana dan prasarana, 

dan 4) Perbedaan kurikulum dengan dinas pendidikan nasional. 

Implikasi dari penelitian ini adalah sekolah memiliki sistem penjaminan mutu 

pempelajaran sesuai standar pendidikan. Kemitraan sister school merupakan salah 

satu strategi yang dapat digunakan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu 

pembelajaran yang efektif. Sebagai saran kemitraan sister school dapat 

direkomendasikan sebagai program penjaminan mutu bagi sekolah dan dapat 

disesuaikan berdasarkan target yang ingin dicapai. Kemitraan sister school membantu 

manajemen sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang sudah 

dimiliki. 
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