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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU SEKOLAH  

DI SMP 40 REJANG LEBONG 

 

Oleh 

Ferogita Ramadani 

NIM  (15561009) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1). Bagaimana manajemen 

mutu sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong, 2). Apa faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan manajemen mutu dalam meningkatkan mutu sekolah SMP 

Negeri 40 Rejang Lebong, 3) Bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu sekolah di 

SMP Negeri 40 Rejang Lebong. Dalam mengenai mutu sekolah dapat dilihat dalam dua 

hal yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Faktor dalam proses 

pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, 

dukungan administrasi sarana dan prasarana serta penciptaan suasana yang kondusif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui manajemen 

mutu sekolah yang dilaksanakan di SMP Negeri 40 Rejang Lebong 2). Untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan manajemen mutu 

sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong, 3). Untuk mengetahui upaya meningkatkan 

mutu sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan 

manajemen mutu sekolah diperlukan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Manajemen mutu sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong sudah menjalankan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian manajemen. 

untuk menjalankan mutu sekolah yang lebih baik lagi harus ditekankan kepada siswa 

sehingga ia terfokus belajar dengan baik supaya bisa tercapai kualitas peserta didik apa 

yang diharapkan dan bermutu bagus. Faktor pendukung salah satunya dari sarana 

prasarana kalau sarana nya lengkap maka mutunya berjalan dan berhasil. Dan faktor 

penghambat nya yaitu jika sarana prasarana nya tidak lengkap atau tidak memfasilitasi 

maka mutu sekolahnya belum mencapai target dari segi kualitas sekolahnya. Kajian ini 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan indikator yang paling 

utama dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. 

 

Kata Kunci :Implementasi Manajemen, Mutu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan  adalah  suatu  usaha  sadar  yang  teratur  dan  sistematis  yang  

dilakukan  oleh  orang-orang  yang  diserahi  tanggung  jawab  untuk  mempengaruhi  

anak  agar  mempunyai  sifat  dan  tabiat  sesuai  dengan  cita-cita  pendidikan.
1
 

Dari  pengertian  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  pendidikan  

merupakan  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasa belajar agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara 

efektif dan efisien  dari dan oleh serta masyarakat, merupakan perangkat yang 

berkewajiban memberi pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. 

Sekolah dikelola secara formal, hierarkis dan kronologis yang berhaluan pada falsafah 

dan tujuan pendidikan nasional.
2
  

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah, harus seiring dengan kebijakan pada 

level persekolahan yang ada yang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan 

dampak yang menguntungkan, seperti hal kebijakan dan kewenangan sekolah harus 

                                                             
1
 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan,  (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP-

Malang, 1973), h. 27  
2
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012), h. 47 
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memberikan pengaruh langsung pada siswa, orang tua, dan guru. Dapat memperdaya 

sumber daya yang ada, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, dan perhatian 

bersama dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah dan 

perubahan.
3
 

Siswa merupakan salah satu sub-sistem yang penting dalam sistem pengelolaan 

pendidikan di sekolah. Siswa dalam suatu lembaga pendidikan pada dasarnya 

merupakan masukan yang akan di kelola unutk menjadi output yang di harapkan bagi  

sekolah.
4
  

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI) Implementasi 

merupakan penerapan, yaitu pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan, proses 

cara, dan perbuatan menerapkan.
5
 Penerapan yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu 

untuk mengetahui mutu sekolah yang ada di SMP 40 Rejang Lebong. 

Mengenal masalah mutu sekolah dapat dilihat dalam dua hal yakni mengacu 

pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila 

seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor 

dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana 

sekolah, dukungan administrasi, sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif. Untuk menjalankan pendidikan dengan berbagai 

komponen tersebut dibutuhkan manajemen sebagai mengelola dan pengarahan. 

                                                             
3
 Asep Suryana, dan Suryadi, Pengelolaan Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2009), h.175-176  
4
Nuzuar, Administrasi dan Supervisi Pendidikan : Teori dan Praktek, (Curup : LP2 STAIN CURUP. 

2010), h. 29-30 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), 

hal.935  
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Manajemen peningkatan mutu sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, 

yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan 

pendidikan nasional. Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu strategi untuk 

memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab 

pengambilan keputusan kepada kepala sekolah dengan melibatkan partisipasi individual. 

Ada tiga alasan yang menjadi sebab manajemen dibutuhkan oleh semua 

organisasi. Tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan 

lebih sulit. Alasan itu adalah : 

1. Untuk mencapai tujuan Manajemen dibutuhkan dalam kerangka mencapai 

tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, 

maka pencapaian tujuan juga diharapkan berjalan secara baik, diperoleh 

secara efektif dan efisien. 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan 

dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti ketua, dan 

anggota, pemilik dan karyawan, pemerintah dan masyarakat, dan sebagainya. 

3. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas. Efesiensi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Hasil (output) harus maksimal 

dengan biaya yang minimal (input). Efektifitas adalah kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Artinya, seorang manajer yang efektif dapat memilih 
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pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mancapai 

tujuan.
6
  

Berdasarkan pentingnya penerapan manajemen mutu sekolah, maka saya 

melakukan observasi awal di sekolah SMPN 40 Rejang Lebong hal ini dibuktikan 

bahwa banyaknya dewan guru yang mengajar karena tidak sebanding dengan jumlah 

siswa-siswi karena tidak mencapai 100 orang, jadi tidak sinkron dengan banyaknya guru 

disekolah SMPN 40 Rejang Lebong tersebut. Terdapat kekurangan dari sarana dan 

prasarananya yang tidak memadai. Dan akibat kekurangan siswa ada gedung sekolah 

yang  tidak terpakai. 

Dan dari hasil observasi penulis melihat kegiatan belajar nya efektif namun 

masih ada kekurangan nilai komulatifnya dan masih dibawah standar kompetensi. Perlu 

dorongan bagi guru untuk siswa-siswinya supaya lebih aktif lagi dalam proses kegiatan 

belajar mengajar.  

Untuk itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik  

mengangkat permasalahan tersebut. Kemudian penulis melakukan penelitian mengetahui 

“ IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DI SMP NEGERI 40 

REJANG LEBONG “ 

 

 

 

                                                             
6
 Hasnun Jauhari Ritonga, Manajemen Organisasi, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 31-

32 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh 

penelitian, baik dilihat dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian, fokuskan 

masalahnya: “Implementasi Manajemen Mutu Sekolah Di SMPN 40 Rejang Lebong”.  

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka rumusan masalah 

dari penelitian ini : 

1. Bagaimana manajemen mutu sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen mutu dalam 

meningkatkan mutu sekolah SMP Negeri 40 Rejang Lebong? 

3. Bagaimana upaya meningkatkan mutu sekolah di SMP 40 Rejang Lebong ? 

D. Tujuan Penelitian 

Agar dapat berjalan dengan baik dan terarah setiap apa yang dilakukan harus 

mempunyai tujuan yang jelas begitu pula halnya penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen mutu sekolah yang dilaksanakan 

di SMP Negeri 40 Rejang Lebong. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan 

manajemen mutu sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong. 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan mutu sekolah di SMP 40 

Rejang Lebong 
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E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian setidaknya memiliki manfaat teoritis dan praktis demikian 

juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran 

yang baik dalam hal ruang lingkup pembahasan pada studi Manajemen mutu 

sekolah sehingga dapat menambah kajian tentang upaya manajemen mutu 

dalam meningkatkan mutu sekolah pada sekolah tempat penelitian pada 

khususnya dan sekolah lain pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala Sekolah penelitian ini memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1) Menambah wawasan kepala sekolah tentang manajemen mutu 

sekolah. 

2) Menambah wawasan dalam Meningkatkan kualitas sekolah 

melalui manajemen mutu sekolah. 

3) Menambah pengetahuan cara mengelola sekolah 

b. Bagi siswa 

Manfaat bagi siswa untuk Membina siswa lebih efektif dari 

sebelumnya. 
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c. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru supaya lebih profesional dan Membantu guru 

dalam meningkatkan kualitas kinerja guru tersebut.  

d. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti atau penulis, untuk melatih diri peneliti dalam 

melakukan penelitian dan sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu 

yang diperoleh selama kuliah.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian Implementasi menurut Mazmanian 

dan Sabatier dalam Abdul yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan 

pemahamaman apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku 

atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang  timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan 

publik yang menyangkut baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakatnya atau kejadian. 
7
 

Untuk implementasi upaya meningkatkan standar mutu pendidikan diperoleh 8 

standar mutu pendidikan yaitu : 

a. Standar Isi 

Hal-hal yang diatur dalam standar isi mencakup materi minimal dan 

tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal 

untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat 

kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat 

                                                             
7
 Larasati, Dyah Ayu. "Implementasi Sistem Manajemen Mutu (Smm) Berbasis Iso 9001: 2008 

Dalam Lembaga Pendidikan (Studi pada SMAN 5 Malang)." Jurnal Administrasi Publik 1, no. 1 (2013): 

41 
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satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.Permendikbud No. 20 Tahun 

2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar 

isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri ini, 

maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 

2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana 

diatur dalam PP no 32 dan Permendikbud bahwa : 

Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi, merupakan 

kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta 

didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  

b. Standar kompetensi kelulusan  

Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik 

menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam standar kompetensi lulusan 

(SKL) mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan 

dasar dan menengah. 

Peraturan menteri terkait standar kompetens lulusan : 

Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu berisi standar komptensi 
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lulusan yang dijadikan acuan utama pengembangan standar isi, standar 

proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. 

Selanjutnya berdasarkan lampiran permendikbud tersebut di sebutkan 

bahwa setiap lulusan memiliki komptensi pada tiga dimensi yaitu sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Untuk dimensi sikap terdiri dari sikap 

spiritual dan sikap sosial. Dimensi pengetahuan mencakup pengetahuan 

faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan metakognitif. Sedangkan untuk dimensi keterampilan 

mencakup keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif dan komunikatif. 

c. Standar Proses Pendidikan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi 

peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Peraturan menteri terkait standar 

proses pendidikan: 

Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, berisi 

kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Menurut 

lampiran permendikbud ini, pembelajaran pada satuan pendidikan harus 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

bakat, minat dan perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik. 

d. Standar Sarana dan Prasarana 

Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan 

seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, perabot, dan perlengkapan lainnya. Semua satuan pendidikan 

harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang kelas, 

ruang pendidik, ruang pimpinan, sruang perpustakaan, dan prasarana 

pendukung lainnya. 

e. Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan mecakup tiga bagian, yaitu: standar pengelolaan 

oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan 

standar pengelolaan oleh pemerintah. 

f. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Didalamnya adalah mencakup baya pengadaan prasarana dan sarana 

pendidikan, modal kerja tetap dan pengembangan sumber daya manusia 

dan biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar 

peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar-mengajar. 

g. Standar Penilaian Pendidikan 

Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan 

diantaranya penilain hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan, dan penilaian haisl belajar oleh pemerintah. 
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Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, berisi 

kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur 

dan instrumen penilaianhasil belajar peserta didik. 

h. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agem pembelajaran, serta mampu mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.
8
 

2. Manajemen dan Mutu Sekolah 

Secara etimologis kata bahasa Indonesia “manajemen” berasal dari kata bahasa 

latin managiare yang berarti menangani, mengatur, mengurus. Kata managiare 

sebenarnya merupakan bentukan dari kata bahasa latin manus yang berarti “tangan”  

kata manage kemudian diartikan sebagai house keeping ( rumah tangga), to train a horse 

(melatih seekor kuda) dan to direct and control ( mengarahkan dan mengontrol).
9
 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha atau tindakan ke arah 

pencapaian tujuan dab merupakan sistem kerja sama dan melibatkan secara optimal 

kontribusi orang-orang, dana fisik dan sumber-sumber lainnya. 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali 

diperkenalkan  oleh seorang industrialis perancis bernama Henry Fayol pada awal abad 

                                                             
8
 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2016, permendikbud, 20, 21,22,23  

 
9
 Basilius R. Werang, Manajemen Pendidikan di Sekolah, ( Yogyakarta: Hak Cipta, 2015), h.1 
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ke-20. Menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, 

memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut 

telah diringkas menjadi tiga, yaitu : 

a. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan 

dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan 

tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi 

tujuan itu. 

b. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu 

kegiatan besar menajdi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. 

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan 

dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang 

telah dibagi tersebut. 

c. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan perencanaan manajerial dan usaha.
10

 

Adapun konsep manajemen mutu terbagi menjadi:  

a. Total Quality Meliputi Tiga Hal: Filosofi, Tujuan, dan Alat. 

Filosofi TQM adalah perbaikan terus menerus seperti yang 

dikembangkan oleh masaaki imai dikenal dengan penemu kaizen. Kai 

artinya perbaikan, zen artinya terus menerus. Tujuan TQM adalah untuk 

                                                             
10
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memuaskan pelanggan. Pelanggan utama yang dipuaskan adalah siswa 

bukan atasan.  

 

Gambar Organisasi MMTP 

Berdasarkan uraian  diatas  dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu 

pendidikan adalah  budaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus, fokus 

pada kepuasan pelanggan. Pelanggan utamanya adalah siswa yang secara langsung 

menerima jasa. Pelanggan kedua orang tua. Pelanggan ketiga: pihak yang memiliki 

peran penting. Meskipun tak langsung, seperti pemerintah dan masyarakat secara 

keseluruhan. Pelanggan internal adalah seluruh warga sekolah. Pelanggan eksternal 

adalah orang tua, masyarakat, dan instansi pemerintah. Alat TQM adalah: 1. Sumbang 

saran (brainstorming), 2. Focus group discussion (FGD), 3. Fish bone atau diagram 

ishikawa, 4. Analisis medan kekuatan, 5. Diagram pareto, 6. Patok duga (benc marking). 

Inspeksi adalah peningkatan mutu dengan cara mencari yang diproduk. Quality 

control adalah mendeteksi kesalahan yang dibuang dengan cara mengontrol produk 

dengan standar. Quality assurance adalah mencegah kesalahan produk dengan menjamin 

mutu produk mulai sebelum. Selama sampai selesai produk. Quality assurance 

Siswa 

Guru dan Tenaga 
Kerja 

Kepala Sekolah 
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pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan untuk menaikkkan tingkat 

kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 

Total quality management dan TQC adalah budaya peningkatan mutu terus-

menerus dengan fokus memuaskan pelanggan. Langkah QA dengan siklus: 1. Standar 

baru, 2. Melaksanakan standar baru, 3. Memantau pelaksanaan standar baru, 4. 

Mengevaluasi diri, 5. Mengaudit internal, 6. Merumuskan koreksi, 7. Meningkatkan 

mutu terus menerus, dan 8. Standar baru
11

. 

Daniel P. Mayer et al. berkata “mutu sekolah mempengaruhi 

pengetahuan siswa melalui pelatihan dan talenta dari tenaga guru, 

apakah berlangsung di dalam ruang kelas, serta seluruh budaya dan 

atmosfir sekolah”. Ciri-ciri dari setiap item ini dapat secara langsung 

mempengaruhi pengetahuan siswa. 

 

Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, setiap 

pendidikan sekolah harus merumuskan dan menetapkan visi satuan pendidikan, dan 

kemudian mengembangkan visi satuan pendidikan sekolah tersebut menjadi misi dan 

tujuan sekolah.  

Berkenaan dengan visi sekolah, permendiknas No. 17 Tahun 2007 menjelaskan 

sebagai berikut: 

1) Setiap sekolah harus merumuskan dan menetapkan visi serta 

mengembangkannya menjadi misi dan tujuan sekolah. 

2) Visi sekolah tersebut: 
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a) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan 

segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan 

datang. 

b) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada 

warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan 

c) Dirumuskan berdasar masukan dari warga sekolah dan pihak-

pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di 

atasnya serta visi pendidikan nasional 

d) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh 

kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite 

sekolah. 

e) Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak 

yang berkepentingan 

f) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai 

dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. 

Sementara tentang misi sekolah dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional 

b) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

tertentu 

c) Menjadi dasar program pokok sekolah  
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d) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu 

lulusan yang diharapkan oleh sekolah 

e) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan 

program sekolah 

f) Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan 

kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat 

g) Dirumuskan berdasarkan nasukan dari segenap pihak yang 

berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh 

rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah 

h) Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak 

yang berkepentingan 

i) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai 

dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
12

 

Sementara itu Austin dan Reynolds mengemukakan beberapa karakteristik 

utama dari sekolah yang efektif, antara lain: 

1) Mempunyai cukup otonomi yang memungkinkan seluruh pegawai terlibat 

dalam perencanaan, kerja sama dan kolaborasi guru. 

2) Kepemimpinan yang memungkinkan pegawai ada semua tingkat untuk 

mengambil inisiatif pengembangan proses kerja efisien dengan 

produktivitas tinggi. 

3) Mengikutsertakan seluruh staf dalam pengembangan proses dan sistem 

serta suasana kerja di sekolah, sehingga staf tersebut betah bekerja dan 

merasa memiliki serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah. 

4) Kurikulum berdasarkan pada, dan mendukung, tujuan-tujuan dan 

harapan-harapan sekolah. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik 
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 Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah dari teori sampai dengan praktik, ( Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), h. 63-64 
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akan membantu penyediaan kurikulum yang sesuai dengan tujuan 

sekolah, sekaligus juga untuk pengembangannya. 

5) Memperhatikan pengembangan staf, terutama dengan mengikutsertakan 

pegawai dalam perancangan tujuan dalam bentuk tim kerja. 

6) Memaksimalkan waktu belajar dalam kelas secara bijaksana dan 

mengurangi berbagai akibat negatif dari kegiatan belajar di kelas. 

7) Menyebarluaskan semangat sukses akademik. untuk itu penguatan yang 

bersifat positif dalam kerangka kerja sama tim sangat diperlukan untuk 

meningkatkan semangat kerja (morale) dalam mencapai standar 

akademik tertentu. 

8) Dukungan dan keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. 

9) Selanjutnya dijelaskan pula bahwa karakteristik sekolah yang efektif 

tersebut dapat dicapai melalui proses antara lain: 

1) Perencanaan kolaboratif dan hubungan kesejawatan 

2) Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. 

3) Penentuan tujuan dan harapan sekolah secara jelas, yang didasarkan pada 

penilaian diri. 

4) Pemeliharaan ketertiban dan disiplin untuk menjaga suasana lingkungan 

yang kondusif untuk belajar, atau untuk menciptakan iklim sekolah yang 

positif. 

Apabila dicermati berbagai uraian di atas menunjukkan kepada kita tentang 

berbagai cara kerja yang perlu dilakukan untuk mencapai kualitas pendidikan yang 

diinginkan, yang pada intinya memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesediaan untuk 

bekerja sama dari semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan.
13

 

Institusi yang melaksanakan cara ini bsia jadi akan kewalahan dalam 

mengahadapi tugas yang sangat besar dan beraneka peringatan akan bahaya kelumpuhan 

mutu terpadu. Menentukan kapan dan di mana memulai mutu terpadu adalah tugas yang 

sangat sulit. Namun, ketiga tugas semakin sulit biasanya keinginan untuk menghadapi 

kesulitan tersebut semakin besar, khususnya setelah mengalami kemunduran yang tidak 

terelakkan. Walaupun demikian, ada beberapa langkah-langkah penting dan sederhana 
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yang dapat diikuti menurut Edward Sallis dalam buku Manajemen Mutu Terpadu 

Pendidikan :
 14

 

a. Kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus datang dari atas 

seluruh tokoh mutu menekankan bahwa tanpa dukungan dari manajemen 

senior, maka sebuah inisiatif mutu tidak akan bertahan hidup. Tidak 

terkecuali pendidikan, ia juga harus menegakkan kepemimpinan dan 

komitmen terhadap mutu. Sebagaimana yang dikatakan Spanbauer, „jika 

kepala sekolah saja sudah tidak peduli terhadap kepemimpinan dan 

komitmen mutu ini, maka sekolah terancam akan gagal menerapkannya. 

Ketika kondisi sekolah sudah sedemikian, maka manajer menengah juga 

tidak dapat menentukan kesuksesan. Oleh karena itu, pemimpin sekolah 

harus menunjukkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi wakil 

kepala sekolah dan supervisor lainnya agar selalu berupaya keras dan 

serius. 

b. Menggembirakan pelanggan adalah tujuan TQM. Hal ini dicapai dengan 

usaha yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik 

eksternal maupun internal. 

c. Menunjuk fasilitator mutu. Terlepas dari posisi individualnya dalam 

hirarki birokrasi, fasilitator mutu harus menyampaikan perkembangan 

mutu lansung kepada kepala sekolah. Tanggung jawab fasilitator adalah 

mempublikasikan program dan memimpin kelompok pengendali mutu 

dalam mengembangkan program mutu. 

d. Membentuk kelompok pengendali mutu. Kelompok ini harus 

merepresentasikan perhatian-perhatian kunci dan harus merupakan 

representasi dari tim manajemen senior. Perannya adalah untuk 

mengarahkan dan mendorong proses peningkatan mutu. Ia adalah 

pengembang ide sekaligus inisiator proyek. 

e. Menunjuk koordinator mutu. Dalam setiap inisiatif dibutuhkan orang-

orang yang memiliki waktu untuk melatih dan menasehati orang-orang 

lain. Koordinator mutu tidak mengerjakan seluruh proyek mutu. Perannya 

adalah untuk membantu dan membimbing tim dalam menemukan cara 

baru dalam menangani dan memecahkan masalah. 

f. Mengadakan seminar manajemensenior untuk mengevaluasi program. 

Manajemen senior akan sulit untuk terlibat proses, kecuali jika mereka 

mendapatkan informasi cukup, baik dalam hal falsafah dan metode 

peningkatan mutu institusi.  

g. Menganalisa dan mendiagnosa situasi yang ada. Proses perencanaan ini 

tidak bisa diremehkan karena ia sangat menentukan seluruh proses mutu. 
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Seluruh institusi perlu menjelaskan tentang di mana posisinya dan arah 

mana yang hendak mereka tuju. 

h. Menggunakan contoh-contoh yang sudah berkembang di tempat lain. Ini 

bisa berupa adaptasi dari salah satu „guru‟ mutu, atau seorang tokoh 

pendidikan khusus atau mengadaptasi pola TQM yang diadopsi oleh 

institusi-istitusi lain. Jika metode yang diadopsi tidak berjalan dengan 

baik, maka diperhatikan proses riset yang akan membantu memperjernih 

pikiran. 

i. Memperkerjakan konsultan eksternal. Ini adalah langkah awal yang 

sangat populer dalam perusahaan industri. Institusi perlu belajar 

mengembangkan mutu bagi dirinya. Jika konsultan digunakan, maka hal 

penting yang harus dilakukan adalah menyeleksi ide dan pendekatan yang 

sesuai dengan institusi. 

j. Memprakarsai pelatihan mutu bagi para staf. Pengembangan staf dapat 

dilihat sebagai sebuah alat yang penting dalam membangun kesadaran 

dan pengetahuan tentang mutu. Jika TQM secara luas bicara tentang 

kultur maka tujuan TQM harus ditemukan untuk mengetahui pikiran dan 

hati staf. Hal itu telah diakui oleh teori-teori motivasi bahwa pelatihan 

adalah salah satu dan memotivator yang paling penting dalam sebuah 

institusi. 

Pelatihan adalah tahap implementasi awal yang sangat penting. Oleh 

karena itu setiap orang perlu dilatih dasar-dasar TQM. Staf membutuhkan 

pengetahuan tentang beberapa alat kunci yang mencakup tim kerja, 

metode evaluasi, pemecahan masalah, dan teknik membuat keputusan.  

 

3. Mutu 

Tjiptono dan Diana mengemukakan ada dua pendapat mengenai pengertian 

mutu atau kualitas (quality) yaitu: dari Joseph M. Juran yang memberikan  

definisi, “kualitas sebagai cocok/sesuai untuk digunakan (fitness for use). 

Yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat 

memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya”. Dan pengertian lain 

diberikan oleh Philip B.Corsby yang menyatakan bahwa “mutu adalah 

memenuhi atau sama dengan persyaratannya (conformance to recuirments) 

meleset sedikit saja dari persyaratan, maka suatu produk atau jasa dikatakan 

tidak berkualitas”. Sedangkan pengertian Mutu menurut Goetsch D.L dan 

Davis D.L merupakan keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, 

jasa, orang, proses dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan.
15
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Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi 

untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan 

eksternal yang berlebihan. Mutu didefinisikan  sebagai sesuatu yang memuaskan dan 

melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.
 16

 

Menurut Sallis, peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi 

yang digunakan untuk memperoleh kontrol lebih baik. Juran mendefinisikan 

mutu sebagai kecocokan dalam penggunaan produk. Selanjutnya Juran 

menyatakan bahwa mutu sebagai hasil produksi, baik produksi barang 

maupun jasa berhasil memenuhi kepuasan pelanggan dan bebas cacat. 

Menurut Widodo, mutu merupakan gagasan dinamis yang sulit untuk  

diseragamkan. Di satu sisi, mutu dapat dipahami sebagai konsep absolut dan 

pada sisi lain dapat dipahami sebagai konsep relatif:  

a. Konsep Absolut: Mutu  akan  menjadi  simbul  status  bagi  pelanggan  

internal  maupun eksternal, sehingga stakeholder (pemilik) akan merasa 

bangga dan merasa puas, khususnya bagi orang tua peserta didik. 

b. Konsep Relatif: Mutu sebagai konsep relatif, sangat mengikuti keinginan 

pelanggan yang menghasilkan keluaran (output) secara konseptual.
17

 

Peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus 

menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

organisasinya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

Dalam manajemen peningkatan mutu mengandung upaya: 

a. Mengendalikan proses yang  berlansung dilembaga pendidikan, baik 

kurikuler maupun administrasi 

b. Melibatkan proses diagnosis dan proses tindakan utnuk menindaklanjuti 

diagnosis 
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c. Peningkatan mutu harus didasarkan atas data dan fakta baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitaif 

d. Peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan 

e. Penigkatan mutu harus memperdayakan dan melibatkan semua unsur 

yang ada di lembaga pendidikan dan 

f. Peningkatan mutu memiliki tujuan yang menyatakan bahwa sekolah 

dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan 

masyarakat.
18

 

West-Burnham yang membahas relevansi TQM (Total quality manajement) 

sebagai sebuah proses manajemen, mengatakan bahwa mutu harus tampak 

dalam terma hubungan daripada tujuan yang tidak dapat dicapai. Hal 

terpenting dari hubungan tersebut bisa dilihat pada sifat dari proses inspeksi, 

kontrol mutu, jaminan mutu dan manajemen mutu, yang mana west-Burnham 

menyatakan bentuk sebagai hirarki pendekatan-pendekatan, yang dengannya 

inspeksi bisa dilihat sebagai satu akhir dari sebuah spektrum dan TQM 

adalah hal lain yaitu sebagai berikut :
19

 

a. Total quality management (manajemen mutu terpadu) 

1) Melibatkan supplier dan pelanggan 

2) Bertujuan untuk perbaikan terus menerus 

3) Concern terhadap produk dan proses 

4) Bertanggung jawab terhadap seluruh pekerja 

5) Disampaikan melalui teamwork 

b. Quality assurance (jaminan mutu) 

1) Penggunaan control proses statistic 

2) Penekanan pada prevensi 

3) Akreditasi eksternal 

4) Pengikutsertaan yang didelegasikan 
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5) Audit ter sistem-sisrem mutu  

6) Analisis sebab dan pengaruh (cause-and-effect) 

c. Quality control (kontrol mutu) 

1) Concern terhadap tes produk 

2) Bertanggung jawab pada supervisor 

3) Kriteria mutu tertentu 

4) Self inspection (inspeksi diri) 

5) Paper based systems (sistem berbasis kerja) 

d. Inspeksi 

1) Review terhadap post produk  

2) Reworking( pengerjaan ulang) 

3) Penolakan 

4) Kontrol terhadap tenaga kerja 

5) Terbatas pada produk fisik 

 

4. Konteks Sekolah 

 Konsep ini meliputi bagaimana pendekatan sekolah terhadap kepemimpinan 

pendidikan dan sasaran-sasaran sekolah, pengembangan komunitas profesional, dan 

penciptaan suatu iklim yang meminimalisasi masalah kedisiplinan serta memotivasi 

keunggulan akademik yang mempengaruhi mutu sekolah dan pengetahuan siswa. Ada 

tiga alasan mengapa pengaruh dari karakteristik-karakteristik item sekolah lebih sulit 

dipastikan daripada pengaruh dari guru dan ruang kelas. Pertama, meskipun 

karakteristik-karakteristik itu merupakan karakteristik pelengkap dari suatu sekolah, 

karakteristik-karakteristik itu sulit didefinisikan dan diukur. Kedua, pengaruh 

karakteristik itu terhadap pengetahuan siswa mungkin digunakan secara tidak langsung 

melalui guru dan ruang kelas, dapat menambah masalah ukuran. Ketiga, informasi 

representasi sekolah yang handal tentang indikator-indikator mutu masih minim.
 20
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 Sebuah sekolah dianggap mempunyai daya tarik, daya saing dan daya tahan, 

paling tidak mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

 a. Sekolah tersebut proses pembelajarannya bermutu dan hasilnya juga 

bermutu. Bermutu dalam bidang akademiknya, bermutu dalam 

pendampingan emosionalnya, dan bermutu dalam pembimbingan 

spiritualnya. Dengan demikian, maka segala aspek mutu sekolah dapat 

tercapai.  

b. Sekolah tersebut biayanya sebanding dengan mutu yang diperlihatkannya. 

Biasanya orang tua yang sadar akan mutu pendidikan menganggap biaya 

merupakan persolana nomor dua. Dalam dunia bisnis ada istilah bahwa 

bisnis yang bermutu itu mahal, dan yang tidak bermutu itu murah. 

Agaknya perarel dengan pandangan ini juga berlaku dalam dunia 

pendidikan, bahwa untuk menjdiakan sekolah bermutu ternyata 

biayannya mahal sekali, dan sulit ditemukan dengan biaya yang sangat 

rendah, tetapi sekolahnya bermutu.  

c. Sekolah tersebut memliki etos kerja tinggi dalam arti komunitas 

pendidikan tersebut telah mempunyai kebiasaan untuk bekerja keras, 

mendidik, tertib, disiplin, penuh tanggung jawab, objektif, dan konsisten. 

Nilai-nilai budaya ini menjadi sikap dan milik seluruh anggota komunitas 

pendidikan pada unit sekolah itu.  

d. Sekolah tersebut dari segi keamanan secara fisik dan psikologis terjamin, 

dalam arti komplek sekolah tersebut sungguh-sungguh menanamkan 
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sikap ramah lingkungan untuk hidup tertib, indah, rapi, aman, rindang, 

nyaman dan menjadikan orang betah di dalamnya. 

 e. Sekolah tersebut di dalamnya tercipta suasana yang humanis, 

terpeliharannya budaya dialog, komunikasi latihan bersama, dan adanya 

validasi teman sejawat. Dengan kata lain, terpelihara pendidikan 

humanioranya, religiusitasnya, moral dan akhlaknya.
21

 

 Konsep kualitas inilah yang menghantarkan masyarakat pada pemahaman yang 

berbeda dalam menilai sekolah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sekolah yang 

berprestasi atau berkualitas adalah sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya, bila konsumennya dunia industri, maka 

sekolah yang berprestasi adalah sekolah mampu menghasilkan lulusan yang terpakai di 

dunia industri. Dalam hal ini, dituntut adanya kesesuaian antara kualitas lulusan sekolah 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam lapangan kerja.  Suatu hal yang tidak boleh 

dilupakan adalah bahwa kualitas yang melekat pada suatu produk sekolah sangat terkait 

dengan kulitas proses yang berlangsung di sekolah tersebut. Dalam era globalisasi ini, 

kualitas proses dan kualitas hasil sekolah patut diperhatikan secara serius. Merupakan 

suatu kenaifan apabila mengharapkan output sekolah yang berkualitas tinggi dari proses 

sekolah yang tidak berkualitas. Artinya, untuk mendapatkan output sekolah yang 

berkualitas, maka proses yang berlangsung di sekolah pun harus berkualitas.
 22
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 Seorang kepala sekolah, para guru, dan tenaga fungsional lainnya, menyadari 

bahwa titik pusat tujuan sekolah adalah menyediakan program pendidikan yang 

direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, 

pribadi dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu para siswa. Para 

siswa merupakan klien utama yang harus dilayani, oleh sebab itu sebab itu para siswa 

harus dilibatkan secara aktif dan tepat, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, 

melainkan juga di dalam kegiatan sekolah.
23

 

5. Guru 

 Mutu sekolah meningkat ketika guru memiliki keterampilan akademik yang 

tinggi, memiliki beberapa tahun pengalaman mengajar, mengajar sesuai bidangnya 

sebagaimana mereka dilatih, dan terlibat dalam program induksi yang bermutu tinggi 

serta pengembangan profesional. Ketika guru yang tidak efektif itu mengajar, mereka 

tidak dilatih mengajar sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa yang rendah. Guru 

akan lebih efektif mengajar ketika mereka terlibat dalam aktivitas pengembangan 

profesional yang bermutu, tetapi tidak ada bukti statistik untuk mengevaluasi hubungan 

tersebut.
24

  

 Sekolah bermutu adalah sekolah yang memberikan pelayanan yang bermutu. 

Disamping pelayanan bermutu tersebut, sekolah bermutu memegang beberapa prinsip 

yaitu : 

a. Input siswa harus bermutu 
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Sekolah." Jurnal Pendidikan Penabur 10 (2008): 89-90 



27 
 

 
 

b. Proses pembelajaran bermutu 

c. Isi pembelajaran yang terdapat dalam pedoman kurikulum bermutu 

d. Komitmen leadership kepala sekolah mendukung suasana akademik 

sekolah yang bermutu 

e. Sarana prasarana lengkap kuantitas dan memenuhi kualitas  

f. Guru professional yang memenuhi standar kualifikasi guru 

g. Tenaga kependidikan ( pegawai) bermutu 

h. Output bermutu baik dilihat dari prestasi belajar tinggi, nilai UN tinggi, 

Sikap mental mencerminkan kepribadian yang bermoral, beretika, dan 

berbudi pekerti luhur.
 25

 

 Prinsip-prinsip mutu tersebut dapat terwujud melalui manajemen mutu sebagai 

cerminan dari sekolah bermutu. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Input siswa 

bermutu melalui seleksi yang cermat dengan alat seleksi yang valid dan raliabel untuk 

memperoleh siswa yang benar-benar cerdas. 
26

 

 Manajemen mutu di sekolah memberikan warna semangat tersebut ke dalam 

budaya dan filosofi serta strategi kerja para stafnya. Field menyebutkan tujuh fungsi  

manajemen mutu sekolah : 

a. Memperkuat organisasi sekolah dan memberikan peta jalan atau arah 

pendahuluan  

                                                             
25

 Maswardi muhammad Amin. Yuliananingsih, Manajemen Mutu Aplikasi Dalam Bidang 

Pendidikan, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2016), h.  
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b. Menolong kita untuk dapat bekerja sama sebagai kelompok dan bukan 

musuh, mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan 

hanya satu aspek saja dari pendidikan, melainkan pendekatan holistik dan 

menyebabkan seluruh unsur sekolah mengubah cara yang mengarahkan 

dirinya. 

c. Meningkatkan partisipasi setiap orang untuk terlibat dalam 

penyelenggaraan sekolah (siswa, kelas, staf, alumni) dan usaha 

masyarakat sekolah.  

d. Mengarahkan para orang tua dan pelajar-pelajar untuk membuat saran-

saran kemajuan sekolah 

e. Mengarahkan adanya orang tua angkat dan organisasi pelajar dalam 

membuat standar mutu pendidikan bagi sekolah 

f. Membuat kita bersikap proaktif alih-alih reaktif terhadap segala sesuatu 

yang dapat mempengaruhi sekolah dan 

g. Mengarahkan dan mengendalikan dampak dari yang kita lakukan 

terhadap sekolah.
27

 

 Sebagai lembaga pendidikan, sekolah  harus dikelola secara profesional agar 

menjadi "sekolah belajar" (learning school) yang mampu menjamin kelangsungan hidup 

dan perkembangannya. Menurut Bovin dalam Slamet, untuk menjadi sekolah belajar, 

maka sekolah harus:  

a. Memberdayakan sumber daya manusianya seoptimal mungkin,  

                                                             
27
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b. Memfasilitasi warga sekolahnya untuk belajar terus dan belajar kembali 

c. Mendorong kemandirian (otonomi) setiap warganya  

d. Memberikan tanggungjawab kepada warganya 

e. Mendorong setiap warganya untuk "mempertanggunggugatkan" 

(account-tability) terhadap hasil kerjanya 

f. Mendorong adanya teamwork yang kompak dan cerdas dan shared value 

bagi setiap warganya 

g. Merespon dengan cepat terhadap pasar (pelanggan)  

h. Mengajak warganya untuk menjadikan sekolahnya customer focused 

i. Mengajak warganya untuk nikmat/siap terhadap perubahan 

j. Mendorong warganya untuk berfikir sistem, baik dalam cara berfikir, 

cara mengelola, maupun cara menganalisis sekolahnya 

k. Mengajak warganya untuk komitmen terhadap "keunggulan kualitas"  

l. Mengajak warganya untuk melakukan perbaikan secara terusmenerus 

m. Melibatkan warganya secara total dalam penyelenggaraan sekolah. 

Pengelolaan program merupakan pengkoordinasian dan penyerasian 

program sekolah. Menurut Slamet kegiatan tersebut  meliputi: (a) 

perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program sekolah, (b) 

pengembangan kurikulum, (c) pengembangan proses belajar mengajar, 

(d) pengelolaan sumberdaya manusia (guru, karyawan, konselor, dsb.), 

(e) pelayanan siswa, (f) pengelolaan fasilitas, (g) pengelolaan keuangan, 

(h) perbaikan program, dan (i) pembinaan hubungan antara sekolah dan 

masyarakat. 
28

 

 

 Praktik manajemen mutu antara satu sekolah dengan yang lainnya berbeda, 

tetapi nampaknya perbedaan tersebut hanya dalam cara memberikan layanannya. 

Sekolah sekolah bersaing dalam menawarkan layanan spesial mereka: Tempat/gedung 

yang sangat baik, profesionalisasi guru-gurunya, hasil/prestasi belajar dan lulusannya ( 

spesifikasi fokus dalam kurikulum), dan harga/biaya pendidikannya. Semuanya itu 

disebut sebagai 4Ps( Place, People, Product, price, and skills). 
29
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 Untuk peningkatan mutu tidak hanya menyangkut kepentingan guru-guru saja. 

Efektivitas sekolah dengan keunikannya, spesialisasinya, dan prestasi akademiknya 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap lulusannya. Suatu sekolah yang telah 

menerapkan suatu strategi dan bekerja secara sistematis berdasarkan strategi tersebut 

untuk membina rasa kepatuhan, komitmen, pemahaman dan kepemilikan terhadap 

sekolahnya dapat menghasilkan peserta didik-peserta didik yang sukses.
30

 

6. Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

 Pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan, dan fungsi 

setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan 

oleh pemerintah. Sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas di 

samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang 

sekolah. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang 

mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara 

profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan 

prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetensi dan 

penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Hal tersebut 

dilaksanakan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas dalam 

peningkatan mutu sekolah.
 31
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 Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah 

karena sekolah pada umumnya dihadapkan pada kelangkaan sumber dana dan secara 

langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Suatu kegiatan yang ada disekolah 

dapat dikatakan efisien jika dapat mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan 

atau pemakaian sumber daya yang minimal. 
32

 

7. Penelitian Relevan 

1. Nur, M., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Manajemen Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie. 

Penelitian ini menjabarkan mengenai Manajemen sekolah mengandung arti 

optimalisasi sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Optimalisasi 

sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif 

yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki 

keunggulan tinggi. Faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di sekolah 

antara lain: efektifitas, efesiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain itu, 

permasalahan khusus dalam pendidikan yaitu rendahnya kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, prestasi 

siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dan mahalnya 

biaya pendidikan. Mutu berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar atau 

derajat. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak terjadi begitu saja, tetapi mutu 

perlu direncanakan. Perencanaan yang matang merupakan salah satu bagian 

dalam upaya meningkatkan mutu. Pendidikan bermutu apabila pelanggan 
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internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik fisik 

maupun psikis, sedangkan pelanggan eksternal, yaitu: (1) eksternal primer 

(peserta didik), (2) eksternal skunder (orang tua, pemimpin pemerintah dan 

perusahaan), dan (3) eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas). 

Perbedaannya dengan yang penulis teliti ialah dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan bagaimana penerapan mutu sekolah yang ada di Sekolah 

Menengah Pertama 40 Rejang Lebong tersebut.
33

 

2. Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Satuan Otonomi 

Pendidikan. Penelitian ini menjabarkan mengenai antara sekolah, masyarakat dan 

pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing berkembang didasarkan 

kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut 

terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas 

pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus 

mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan 

serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk 

kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke 

dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus 

dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi 

dan misinya masing-masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun 

berikutnya. Dengan demikian, sekolah secara mandiri tetapi masih dalam 
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kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang 

memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang 

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat. 

Perbedaannya dengan yang penulis teliti ialah dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan bagaimana penerapan mutu sekolah yang ada di Sekolah 

Menengah Pertama 40 Rejang Lebong tersebut. 
34

 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti penulis. 

Penelitian di atas merupakan penelitian tentang Manajemen Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sdn Dayah Guci Kabupaten Pidie dan 

Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Satuan Otonomi Pendidikan 

Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis adalah tentang Implementasi 

Manajemen Mutu Sekolah di SMP 40 Rejang Lebong. Dan perbedaannya juga 

terletak pada obyek dan lokasi penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Prof.Dr.Sugiono. 

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapar empat kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. 
35

 

  Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
36

 Jika 

ditinjau dari sudut kemampuan dan kemungkinan penelitian dapat memberikan 

informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit social 

tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
37

 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis metode kualitatif bersifat deskriptif. Metode kualitatif bersifat desripsi 
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adalah upaya menentukan pengetahuan seluas-luasnya tentang objek reseach pada suatu 

masa atau saat tertentu. Deskriptif berasal dari kata Lem Descrivtivius artinya gambaran. 

Kualitatif berarti penelitian ini penulis hanya menggambarkan  

tentang masalah yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah menggunakan kualitatif, karena data terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono mengumumkan bahwa metode meneliti pada 

kondisi objek yang alami (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif, dan hasil kualitatif lebih, sering disebut metode-metode 

naturalistic.
38

.  

B. Subjek Penelitian 

Karena penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang Implementasi 

Manajemen Mutu Sekolah SMPN 40 Rejang Lebong maka subjek penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah, peneliti menjadikan Kepala Sekolah sebagai subjek 

penelitian untuk mendapatkan data berupa gambaran umum sekolah dan 

mutu sekolah. 

2. Guru, peneliti menjadikan guru sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan 

data pendukung mengenai manajemen mutu sekolah. 

                                                             
38 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta,  2005), h. 1 



36 
 

 
 

3. Siswa dan Siswi, peneliti menjadikan siswa dan siswi untuk mengetahui 

mutu sekolah apakah benar data yang disampaikan oleh pihak sekolah 

dengan kenyataan yang di terapkan kepada muridnya. 

Yang dimaksud dengan subjek adalah sebagian dari objek yang akan di teliti.
39

 

Jadi dapat dipahami bahwa subjek adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang 

dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan kualitatif sehingga 

diperlukan subjek atau informan penelitian.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di SMPN 40 Rejang Lebong bertempat di 

Simpang Nangka Curup. Adapun waktu penelitian terhitung dari tanggal 18 November 

sampai selesainya proposal ini menjadi skripsi yang nyata. Peneliti memilih sekolahini 

menjadi objek penelitian berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar menyatakan 

bahwa terlihat dari jumlah siswa dan siswi kurang banyak karena jumlah siswa dan 

siswinya belum mencapai 100 orang dan aktifitas keseharian guru kurang efektif, maka 

peneliti memilih Sekolah Menengah Pertama 40 Rejang Lebong ini untuk tempat 

penelitian. 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini, menurut Suharsimi 

Arikunto adalah subjek darimana data dapat diperoleh.40 Pengumpulan data yang akan 

peneliti lakukan terbagi menjadi dua macam yaitu : 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP 

Negeri 40 Rejang Lebong, Guru serta siswa dan siswi SMP Negeri 40 Rejang 

Lebong. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen yang 

diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan data. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tenpa mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar yang diterapkan.
41

  

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Metode Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil panca indra yang lain.
42

 Menurut S. Margono 

dalam Nurul Zuriah observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

                                                                                                                                                                                    
40

 Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian,  (Jakarta : Rieneka Cipta, 2004), h. 182 

 
41

  Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif,  ( Bandung: Alfabeta,  2012),  h. 62 
42

  M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Jakarta : Kencana, 2006), h. 133  
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sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
43

 Observasi ini 

digunakan untuk pelengkap metode lain sebagai metode perbandingan dari 

jawaban yang dikemukakan informan dengan realita yang ada, dengan 

melihat langsung kebenaran atau informasi yang dapat diuji dan akurat. 

Dalam hal ini observasi yang digunakan adalah pengamatan secara 

langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek 

yang diteliti. Penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi-

informasi yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya data yang diperoleh 

meliputi kegiatan harian, serta hal-hal yang berkenaan pada implementasi 

manajemen mutu sekolah diSMPN 40 Rejang Lebing yang diberikan oleh 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, guru, staf tata usaha, dan 

siswa.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara diguanakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penenliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan dan potensi yang harus diteliti, tetapi juga padabila peneliti 

ingin mengethui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.44 Nasution 

mengemukakan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang di 

lakukan antara orang atau lebih dengan tujuanuntuk memperoleh informasi.45 

                                                             
43

 Nurul Zuriah, Metodolgi Penelitian sosial dan pendidikan teori dan aplikasi (Jakarta : Bumi 

Aksara,  2007), h. 173  
44

Ibid., h. 230 
45

 Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara , 1995),  h.26 
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Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari 

responden dengan melakukan tanya jawab. Esterberd mendefinisikan 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dana ide melalui tanya jawab, shingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.46 Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan 

informasi serta cara untuk menggali informasi yang di butuhkan secara 

mendalam dengan melakukan tanya jawab.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe wawancara tidak 

terstruktur, karena dengan wawancara ini membuat peneliti lebih kreatif dan 

lebih leluasa dalam bertanya sehingga diharapkan mampu mendapatkan 

informasi yang lebih banyak. 

Dalam wawancara ini, penulis tetap menggunakan pedoman wawancara 

agar lebih terarah pembicaraannya. Wawancara ini akan dilakukan dengan 

beberapa pihak, antara lain dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

kurikulum, guru, staf tata usaha, dan siswa. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi manajemen mutu sekolah di SMPN 40 

Rejang Lebong. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dapat 

berbentuk tulisan, gamabar atau karya-karya monumental dari seseorang.
47

 

                                                             
46

Sugiyono, Op. Cit., h. 72  
47

Ibid...h. 329 
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Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen 

yang ada dilapangan untuk memperkuat data yang diambil sebelumnya 

melalui wawancara dan observasi. Arikunto mengemukakan dokumentasi 

berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
48

 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.  

Sedangkan pendokumentasian yang dilakukan peneliti adalah berupa 

profil sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan parasarana yang yang 

menunjang mutu sekolah, foto-foto hasil belajar siswa, dan dokumen hasil 

supervisi kepala sekolah dan data dokumen lain yang berkaitan dengan mutu 

sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

Usaha menyatakan bahwa penelitian kualitatif proses pengumpulan data 

berbarengan dengan analisa data kadnag-kadang kedua kegiatan tersebut berjalan secara 

serentak dan dilanutkan dengan analisis akhir setelah pengumpulan selesai. 

Analisis data dalam penelitian adalah model yang dikemukakan oleh Huberman 

dan Miles yang meliputi: 1) Reduksi data, 2) display data, 3) pengambilan kesimpulan-

kesimpulan dan verifikasi.
49

 

 

 

                                                             
48

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 

2002), h. 135 
49 Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 45 
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan yang ditulis dengan rapi dan terperinci 

serta sistematika setiap selesai pengumpulan data. Laporan itu reduksi yaitu: 

dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Display Data 

Ialah menyajikan data yang dilakukan dalam bentu narasi atau kalimat yang 

mendukung fokus penelitian. Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti 

dapat menguasai data untuk dapat dianalisis sehingga betul-betul dapat 

menghasilkan penelitian yang diharapkan bermakna. 

3. Pengambilan Kesimpulan-Kesimpulan dan Verifikasi 

Untuk hal ini peneliti berusaha mencari pola, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dari data yang 

dianalisis peneliti mengambil kesimpulan yang mencerminkan pada tujuan 

khusus penelitian.
50

 

G. Uji Kreadibilitas Penelitian 

Realiabitas adalah menunjuk pada tingkat keterdalaman sesuatu. Data yang 

reliabel adalah data yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan. Apabila datangnya 

memang benar-benar sesuai dengan kenyataannya,maka berapa kali pun diambil, tetap 

akan sama. 

Pemeriksaan datanya dilakukan dengan perpanjangan ke-ikutsretaan sehingga 

tingkat kepercayaan semuanya dapat di capai diantaranya. 

                                                             
50 Husaini Usman, Metode Penelitian..., h. 45 
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1. Keteralihan yaitu konsep validitas itu menyatakan bahwa suatu penemuan 

dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks pada Populasi yang sama 

atas penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative 

memiliki populasi itu. 

2. Triangulasi yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memenfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembandingan terhadap data itu. Tekhnik triangulasi yang paling banyak di 

gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. 

a. Triangulasi sumber  

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini 

dapat dicapai dengan jalan yaitu : Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan orang 

di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

b. Triangulasi Teknik  

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dan dokumentasi. Bila dengan 

dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar.  
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c. Triangulasi Waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
51

 

 Dapat disimpulkan bahwa triangulasi yaitu pemeriksaan kembali 

keabsahan data,  guna mencari tema atau penjelasan pembanding dari data 

yang sudah ada. Dengan itu penulis mengunakan pengecekan tersebut 

dengan triangulasi sumber dimana triangulasi tersebut benar-benar sudah 

terbukti hasilnya dengan wawancara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

Sekolah merupakan suatu wadah untuk menjalankan semua kegiatan yang 

mengarah kepada tujuan Pendidikan dengan demikian sekolah adalah sebagai sarana 

untuk menjalankan aktivitas terutama untuk menuntut ilmu, maka dari itu eksistensi dari 

pendidikan sarana dan prasana pendidikan sekolah sangat menentukan dalam rangka 

tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan yang ideal. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 40 Rejang Lebong merupakan salah 

satu Sekolah Negeri di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai lembaga Pendidikan 

Menengah Pertama, SMP Negeri 40 Rejang Lebong memiliki tugas yang sama dengan 

sekolah-sekolah menengah lainnya dalam rangka membina dan mendidik anak bangsa 

untuk menjadi insan yang berpengetahuan. 

SMP Negeri 40 Rejang Lebong berdiri atas berdasarkan surat keputusan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tanggal pada tahun 2011, nomor 

421.2/1513.A/DS/Disdik/2011. Sekolah ini mulai berdiri pada tahun 2012 yang 

didirikan oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong.
52

   

                                                             
52

 Agus Prayudi (Kepala Sekolah di SMP Negeri 40 Rejang Lebong) wawancara pada tanggal 19 

Juli 2019 
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Pada tahun 2012 barulah SMP Negeri 40 Rejang Lebong diresmikan oleh 

Bupati Rejang Lebong Bapak Suherman, SE. MM. Sekolah tersebut berada di jalan Hj. 

Susilawati Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang 

Lebong. Dan pada saat ini SMP Negeri 40 Rejang Lebong ini dipimpin oleh Agus 

Prayudi,S.Pd.,MM.
53

 

2. Letak Geografis SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

SMP Negeri 40 Rejang Lebong terletak di jalan Hj. Susilawati Kelurahan 

Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Gedung SMP 

Negeri 40 Rejang Lebong dibangun di atas luas tanah 9306,0 M² dengan batas-batas 

sebagai berikut. 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan  

b. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hj. Susilawati 

3. Visi dan Misi SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

a. Visi 

Berbudi luhur, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan ilmu 

pengetahuan (iptek). 
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 Dokumentasi SMP 40 Rejang Lebong  
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b. Misi 

Meningkatkan keimanan, berbudi luhur serta mengikuti kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan pembelajaran  yang inovatif, 

kreatif, efektif, motivatif, dan menyenangkan. 

4. Tujuan Sekolah 

a. Umum 

1) Mewujudkan Komitmen SMP 40 Rejang Lebong berprestasi maju 

dengan sistem dan kultur yang berdasarkan hukum, sosial etik dan 

religius. 

2) Menciptakan sekolah bercitra disiplin, berspirit belajar dan rasa bahagia 

3) Menumbuhkan produktivitas dan integritas personal didalam komitmen 

organisasi. 

4) Memiliki sarana prasarana pendidikan yang baik, modern dan cukup  

5) Memiliki tenaga guru, staff TU dan penjaga yang kompeten dan berdaya 

saing tinggi 

b. Khusus 

1) Tercapainya angka KKM semua mata pelajaran oleh setiap peserta didik, 

minimal 70. 

2) Tercapainya tingkat kehadiran individual dalam pembelajaran efektif, 

maksimal 80%. 

3) Tercapainya kondisi kesiapan fungsi-fungsi sekolah berstandar mnasional 

pendidikan. 
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4) Tercapainya proses pembelajaran multidimensi, bermakna dan berbasis 

kompetensi. 

5) Tercapainya angka kenaikan kelas, kelulusan dan melanjutkan 100%. 

5. Profil Sekolah 

Nama Sekolah : “SMP NEGERI 40 REJANG LEBONG 

Alamat  :  Jalan Hj. Susilawati, Kel. Simpang Nangka 

Nama Kepala Sekolah :  AGUS PRAYUDI, S.Pd.,MM 

NIP :  19600830 198302 1 002 

No Hp :  085357035500 

Tahun didirikan sekolah :  2011 

Tahun beroperasi :  2012/2013. 

Kepemilikan Tanah :  Milik Pemerintah Daerah 

Luas tanah :  9.306 m 

Luas bangunan :  1.065,1 m 

No Rekening sekolah :  BPD Cabang Curup, 002-02-01-45237.9 
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6. Kondisi Siswa 

Siswa SMP Negeri 40 Rejang Lebong mayoritas berasal dari air meles atas dan 

simpang nangka.  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Data Siswa SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

Tahun Ajaran 2018/2019 

KELAS VII 

Tahun 

Pelajaran 

Pendaftar Calon Siswa Kelas VII Jumlah 

L P Jlh RB VII A VII B 

2018/2019 16 10 26 1 26 - 26 

 

KELAS VIII 

Tahun 

Pelajaran 

Pendaftar Calon Siswa Kelas VII Jumlah 

L P Jlh RB VII A VII B 

2018/2019 20 19 39 2 20 19 39 

 

KELAS IX 

Tahun 

Pelajaran 

Pendaftar Calon Siswa Kelas VII Jumlah 

L P Jlh RB VII A VII B 

2018/2019 20 11 31 1 21 - 31 

        Sumber Data: Dari Dokumentasi SMP Negeri 40 Rejang Lebong 
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7. Data Ruang Belajar 

Ruang 

Kelas 

Ukuran 

(7 x 9) m (7 x 9) m (7 x 9) m (7 x 9) m (7 x 9) m (7 x 9) m 

 A B C D E F 

Sumber Data: Dari Dokumentasi SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

8. Keadaan Tenaga Pengajar 

Tabel 2.2 

Data Guru dan Data Tata Usaha SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Nama 

Pangkat / 

Golongan  

PNS HONOR 

1 Agus Prayudi, S.Pd.,MM IV b   - 

2 Nani Cahyani, S.Pd III d   - 

3 Anita Noviani, S.Pd III c   - 

4 Leni Anita, S.Pd III c   - 

5 Srinawangsi,S.Pd III b   - 

6 Fatria Diosi Bagite,S.Pd III b   - 

7 Reka Melani,S.Pd III c   - 

8 Sumiyati,S.Pd III c   - 

9 Abang MZ,S.Pd IV a   - 
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10 M.Yusuf,S.Pd III c   - 

11 Namira,S.Pd III a   - 

12 Rini Novita Sari,S.Pd III a   - 

13 Dian Widianti,S.Pd.i - -   

14 Ivan Novriyadi,S.Pd - -   

15 Fitr,A.Md - -   

16 Riduan - -   

  Sumber Data: Dari Dokumentasi SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

9. Sarana dan Prasarana 

Sarana sekolah adalah meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana sekolah 

adalah komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di 

sekolah. Melihat kondisi yang ada pada saat ini sarana gedung ruang belajar SMP 

Negeri 40 Rejang Lebong yang tersedia sekarang (2019) sudah cukup memadai.  

Tabel 3.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 40 Rejang Lebong 

Tahun Ajaran 2018/2019 

 No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Ruang kelas 6 Baik 
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2 R. Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang TU 1 Baik 

4 Ruang BP - Tidak Ada 

5 R. Perpustakaan 1 Baik 

6 R. Keterampilan - Tidak Ada 

7 Ruang Jaga 1 Baik 

8 Gudang 1 Baik 

9 WC/KM 7 Baik 

10 R. Laboratorium IPA 1 Baik 

11 Labor bahasa - Tidak Ada 

12 Ruang Guru 1 Baik 

13 Alat Kantor  Ada Baik 

14 Komputer 2 unit Baik 

15 Mesin Tik - Tidak Ada 

16 Jaringan internet/Wifi Ada Baik 

17 OHP - Tidak Ada 

18 Telepon - - 

19 Parabola - - 

20 Televisi - - 

21 Tape recorder 1 Baik 
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22 Amply 1 Baik 

23 Printer 2 Baik 

24 Alat Kesenian Ada Baik 

25 Alat Olahraga Ada Baik 

26 Alat ketrampilan Ada Baik 

27 Pertukangan - Tidak Ada 

28 Mesin rumput - Tidak Ada 

29 Cangkul - Tidak Ada 

30 Arit - Tidak Ada 

31 Alat IPA Ada Baik 

32 Alat IPS Ada Baik 

33 Mushola - Tidak Ada 

    Sumber Data: Dari Dokumentasi SMP Negeri 40 Rejang Lebong 2019 

B. Temuan Hasil Penelitian 

Dalam bagian ini akan dipaparkan analisa dan pembahasan data yang telah 

diperoleh di lapangan sesuai dengan variabel masing-masing. Adapun variabel yang 

datanya akan dianalisa dalam bagian ini adalah tentang Implementasi Manajemen Mutu 

Sekolah di SMP 40 Rejang Lebong. 

Bagaimana Implementasi Manajemen Mutu Sekolah di SMP 40 Rejang Lebong 

akan segera dijawab melalui analisa data yang penulis sajikan berikut: 

1. Manajemen Mutu Sekolah 
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a. Perencanaan Mutu Sekolah 

Hal ini senada dengan hal yang dikemukakan Bapak Agus Prayudi 

selaku Kepala SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa :  

“Ada tahapan strategi perencanaan masalah program, rencana 

kerja jangka pendek dan jangka panjang, untuk membuat hal-hal 

untuk kemajuan sekolah seperti untuk menerapkan sistem EDS 

yang bersifat internal.”
54

 

 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

EDS (Evaluasi Diri Sekolah) adalah proses evaluasi bersifat internal yang 

melibatkan pemangku kepentingan pendidikan umtuk melihat kinerja 

sekolah berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) Dan standar 

nasional pendidikan (SNP). Hasilnya digunakan sebagai dasar 

penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanan investasi 

pendidikan tingkat kabupaten atau kota dan pemangku kepentingan 

lainnya. EDS merupakan bagian dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu 

ini memberikan data awal pencapaian standar pelayanan minimal atau 

standar nasional pendidikan. Tujuan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah 

untuk : 

1) Menilai kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP, Mengetahui 

tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai 

dasar pendidikan mutu pendidikan. 
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 Agus Prayudi, Wawancara, tanggal 19 Juli 2019 
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2) Menyusun rencana pengembangan (RPS) atau rencana 

pengembangan sekolah (RPS) 

Hasil wawancara dengan ibu Anita Noviyanti,S.Pd selaku Waka 

Kurikulum SMP 40 Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa: 

upaya meningkatkan mutu dalam perencanaan di SMP 40 Rejang 

Upaya dalam perencanaan meningkatkan mutu SMP Negeri 40 

Rejang Lebong melalui pencapaian delapan standar. Delapan 

standar tersebut dapat dilakukan dengan langkah operasional 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah yang 

dilakukan oleh kepala sekolah.
55

 

 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Dengan 8 standar tersebut 

dapat dilakukan dengan langkah operasional perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan dalam manajemen mutu sekolah. Berikut komponen dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan: 

No Komponen Langkah Kerja Perangkat 

1. Kurikulum 

a. Dokumen  

Kurikulum(KTSP

, Silabus, dan 

RPP) 

Perencanaan: 

1. Membentuk tim pengembang 

KTSP dan kuritlas untuk SMP 

Negeri 40 Rejang Lebong 

sebelum tahun pelajaran baru 

2018/2019 

SK Tim 

Pengembang 

KTSP yang 

melibatkan unsur 

: 

1. Kepala 
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 Anita Noviani, Wawancara,  20 Juli 2019  
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Sekolah 

2. Guru 

Kelas 

3. Guru 

Mapel / 

Mulok 

4. Guru 

program 

khusus 

5. Komite 

Sekolah 

6. Dinas 

pendidika

n 

7. DUDI 

  2. Menggunakan peraturan-

peraturan sebagai acuan 

penyusunan dokumen 

Kurikulum (SNP, Peraturan 

Daerah,Program Kekhususan, 

pedoman penyusunan, KTSP 

KTSP dan 

kurtilas yang 

disusun memuat 

peraturan-

peraturan: 

1. Peraturan 
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dan kurtilas tahun lalu) tentang SI 

2. Peraturan 

tentang 

SKI 

3. Peraturan 

tentang 

standar 

proses 

pendidika

n khusus  

4. Peraturan 

tentang 

standar 

penilaian 

5. Pedoman 

tentang 

program 

kekhususa

n 

6. Pedoman 

penyusuna
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n KTSP 

  Pelaksanaan : 

1. Kepalasekolah melakukan 

pengembangan dokumen 

kurikulum oleh tim 

pengembang  KTSP dan 

kurtilas 

1. Undangan 

rapat 

pengemba

ngan 

dokumen 

2. Notulensi 

rapat 

pengemba

ngan 

kurikulum 

3. Daftar 

hadir rapat 

pengemba

ngan 

kurikulum 

4. Dokument

asi (foto 

kegiatan). 

2 Sarana Prasarana 

A Pengadaan sarana Perencanaan  Sekolah memiliki dokumen 
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dan prasarana  1. Menyusun 

master plan 

(rencana induk) 

saran dan 

prasarana 

sekolah. 

master plan sekolah. 

  2. Menyusun 

rencana 

kebutuhan 

sarpras pada 

tahun berjalan 

yangdapat 

dilaksanakan 

untuk semua 

kekhususan. 

Dokumen hasil analisis 

kebutuhan sarpras yang 

mengakomodasi aksebilitas 

semua kekhususan. 

  Pelaksanaan: Dokumen pengajuan (proposal) 

  1. Mengajukan 

rencana 

pengadaan 

sarpras sesuai 

kebutuhan pada 

Pengadaan sarpras sesuai 

kebutuhan 
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tahun berjalan  

 

  2. Membentu tim 

pengadaan 

sarana dan 

prasarana sesuai 

dengan 

kebutuhan  

SK panitia pengadaan sarana 

dan prasarana sekolah. 

  Pengawasan: 

1. Membentuk tim 

pengawas 

pengadaan 

sarana dan 

prasarana. 

SK tim pengawas sarana dan 

prasarana meliputi PTK yang 

ditugaskan mengelola sarana 

dan prasarana 

  2. Kepala sekolah 

mendatangani 

semua dokumen 

pengadaan 

sarpras. 

Dokumen pengadaan yang 

ditandantangani kepala 

sekolah. 

  3. Melaporkan 

hasil 

Dokumen laporan pengawasan 

sarpras. 
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pengawasan 

pengadaan 

sarpras 

b. Pemanfaatan 

sarana dan 

prasarana 

Perencanaan : 

Memastikan sekolah 

memiliki aturan 

penggunaan sarana dan 

prasarana 

Dokumentasi tata tertib 

penggunaan sarana dan 

prasarana yang ditandatangani 

oleh kepala sekolah. 

  Pelaksanaan: 

1. Memastikan 

semua sarpras 

yang dimiliki 

sekolah 

dimanfaatkan 

secara optimal. 

1. Jurnal kepala sekolah 

berisi tentang kegiatan 

pengecekan sarpras  

2. Ada catatan 

penggunaan sarpras 

3. Ada jadwal penggunaan 

sarpras. 

4. Instrumen kepuasan 

penggunaan sarpras. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Agus Prayudi,S.Pd.,MM selaku 

Kepala Sekolah SMPN 40 Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa: 

Dalam  melaksanakan mutu sekolah yang bergerak bukan kepala 

sekolah sendiri tetapi juga dibantu oleh dewan guru untuk 
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melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati oleh sekolah. 

Dan juga membentuk tim pengembangan sekolah terdiri dari : 

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah , guru , tenaga administrasi, 

komite sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan 

lainnya.
56

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Anita Noviani,S.Pd 

selaku wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa: 

Perencanaan budaya disiplin kebiasaan yang harus ditanam sejak 

masuk sekolah, setiap apa yang ditetapkan harus dilakukan oleh 

peserta didik, tapi budaya disiplin bukannya hanya untuk peserta 

didik saja tetapi harus ditanamkan dari guru-gurunya juga. 

kedisiplinan siswa merupakan tingkah laku yang komplek 

tergantung kepada lingkungan sekitarnya untuk membantu anak 

menghadapi lingkungan sekolah. Salah satu contohnya, disekolah 

diperintahkan untuk piket disekolah.
57

 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Leni Anita,S.Pd selaku Guru SMPN 

40 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa: 

Disiplin untuk peserta didik harus disiplin waktu di sekolah, 

semua siswa sudah berada disekolah sebelum jam 07.30. semua 

siswa harus berada dikelas 5 menit sebelum proses pembelajaran 

dimulai, semua siswa harus berada dikelas sampai istirahat stsu 

bel pulsng berbunyi. Tidak hanya disiplin untuk peserta didik 

semua guru, staf, dan kepala sekolah harus disiplin di sekolah 

karena sudah ditentukan dari sekolah tata tertib untuk disiplin 

guru.
58

 

 

 Hasil wawancara dengan Dian Widianti,S.Pd selaku Guru di 

SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa: 

Disiplin di sekolah tidak hanya tertuju sama peserta didik saja, 

semua yang ada di lingkungan sekolah harus memiliki aturan tata 

tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tata tertib sekolah 
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merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala 

sekolah untuk melatih siswa supaya dapat disiplin disekolah, yaitu 

kewajiban menaati peraturan tata tertib yang ada disekolah. 

Dengan adanya sikap disiplin disekolah kita bisa menciptakan 

sekolah yang berkualitas baik.
59

 

 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Kedisiplinan siswa 

merupakan tingkah laku yang kompleks karena menyangkut unsur 

pembawaan lingkungan sekolah sendiri. Disiplin merupakan cermin 

kepribadian seseorang, masyarakat dan bangsa. Disiplin menjadi 

pokok utama dalam membiasakan siswa untuk hidup lebih teratur. 

Adapun peranan sekolah dalam menegakkan disiplin siswa dengan 

merencanakan dan membuat tatatertib atau peraturan sekolah, 

mensosialisasikannya kepada siswa dan orang tua siswa, 

melaksanakan peraturan atau tata tertib yang sudah disosialisasikan, 

kemudian menindak lanjutinya. 

b. Pelaksanaan manajemen mutu 

Hasil wawancara dengan Agus Prayudi,S.Pd.,MM selaku Kepala 

Sekolah di SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa: 

Strategi manajemen mutu fokus pada penyebab kegagalan dan 

kelemahan, upaya dalam organisasi pendidikan. Karena memiliki 

nilai yang terkait untuk menentukan proses-proses yang 

berhubung dan mendukung aktivitas setiap tahapan proses. 

Manajer kualitas juga menentukan jumlah nilai tambah untuk 

setiap proses untuk menciptakan visi yang disosialisasikan de 

organisasi menggunakan manajerial. Sedangkan faktor 

penghambat dari pelaksanaan manajemen mutu yaitu bisa dilihat 

dari sarana dan prasarana disekolah SMPN 40 Rejang lebong ini 
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yaitu seperti sarana tidak adanya ruangan laboratorium komputer, 

infocus, meja, kursi, alat peraga seperti peralatan laboratorium ipa 

dan ips, dan tidak adanya mushola. Prasarananya dilihat dari tidak 

lengkapnya perlengkapan alat olahraga. Sekolah juga belum 

berpagar keliling karena keterbatasan biaya dan komite disekolah 

tidak ada pungutan kecuali uang baju.
60

 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Srinawangsi,S.Pd selaku 

guru di SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan bahwa: 

Anak dan dukungan orang tua atau masyarakat maupun guru 

berusaha untuk mendisiplinkan anak, tentunya di mulai dengan 

disiplin guru berusaha untuk mengajar tepat waktu, menuntut etika 

anak juga penting setelah itu baru memulai pelajaran supaya bisa 

menciptakan anak didik yang berkualitas.
61

 

Hasil wawancara dengan ibu Anita Noviani,S.Pd selaku wakil 

kepala sekolah di SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan 

bahwa: 

Pelaksanaan manajemen mutu disekolah dilihat dari sarana dan 

prasarananya dan penataan sekolah bisa berpengaruh terhadap 

kenyamanan seluruh warga yang ada disekolah. Sekolah harus 

mampu merencanakan dan menganalisis kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan kualitas sekolah. Guru termasuk 

merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan disekolah. 

Karena guru mempunyai peran dalam mengajar, melatih, 

membimbing dan membina peserta didik yang ada di SMPN 40 

Rejang Lebong ini. Sedangkan tugas kepala sekolah mengarahkan 

kepada guru supaya untuk membina peserta didik agar bisa 

mencapai tingkat kualitas sekolah yang bermutu.
62

 

 

Hasil wawancara dengan ibu Anita Noviani,S.Pd selaku wakil 

kepala sekolah di SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan 

bahwa: 
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Sistem perencanaan mutu sekolah yaitu meningkatkan sistem 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Lebih menegaskan 

lagi kepada peserta didik agar lebih aktif lagi dalam mengikuti 

proses belajar mengajar supaya bisa mencapai nilai yang 

memuaskan dan bisa mencapai nilai diatas nilai rata-rata.   

 

 Dari wawancara diatas diketahui Peran guru dalam dunia 

pendidikan sangat berpengaruh dengan sukses atau tidak pendidikan 

tersebut kedepannya. Dalam pendidikan formal di sekolah SMPN 40 

Rejang Lebong guru memegang kendali penuh terhadap anak didik 

dalam kelas. Baik atau tidaknya pembelajaran dalam kelas bergantung 

pada guru sebagai ujung tombaknya. Guru berkualitas akan membawa 

pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan 

yang bermutu tercipta dari peran seseorang guru yang berkualitas. 

c. Evaluasi Manajemen Mutu 

Hasil wawancara dengan bapak Anita Noviani, S.Pd selaku wakil 

kepala sekolah di SMPN 40 Rejang Lebong beliau mengatakan 

bahwa: 

“evaluasi melalui pengumpulan data dengan tujuan penilaian 

kinerja realistis agar dapat berkomunikasi kepada seluruh peserta 

didik dan pendidik mengenai komitmen yang sungguh-sungguh 

untuk melakukan perubahan dalam usaha peningkatan mutu” 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Anita Noviani, S.Pd 

selaku waka Kurikulum di SMPN 40 Rejang Lebong beliau 

mengatakan bahwa : 
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Evaluasi pengembangan budaya disiplin untuk peserta didik harus 

membiasakan hidup tertib berdasarkan tata tertib yang berlaku 

disekolah. Peserta didik diharuskan datang tepat waktu tidak boleh 

terlambat dan harus memakai pakaian yang sopan dan rapi. Di 

SMPN 40 Rejang Lebong masuk sekolah jam 07.30 Wib dan 

pulang jam 14.40 Wib. Tata tertib sekolah disusun tidak hanya 

untuk siswa melainkan untuk seluruh warga sekolah di SMPN 40 

Rejang Lebong ini juga terlibat agar tidak melakukan pelanggaran 

yang tidak disetujui lingkungannya yaitu dalam lingkungan 

sekolah. Jika peraturan dipahami dan dilaksanakan siswa dengan 

baik maka peraturan dari tata tertib sekolah dapat dikatakan 

berhasil dalam membentuk dan menumbuhkan kedisiplinan siswa 

agar berperilalu baik.”
63

 

 

Hasil wawancara dengan Agus Prayudi,S.pd.,MM selaku Kepala  

SMP 40 Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa : 

Upaya meningkatkan mutu yang pertama dibebankan kepada 

siswa tentang pembelajaran yang baik, baik di laksanakan di 

sekolah oleh guru dan memberikan tugas-tugas kepada siswa 

sehingga ia terfokus belajar dengan baik akhirnya tercapai apa 

yang diharapkan dan bermutu bagus. Kalau sudah meningkatkan 

mutu sekolah bisa mandiri.  Dari pemerintah memang harus 

seperti itu untuk meningkatkan mutu sekolah karena mutu sekolah 

itu sangat penting karena mutu adalah kualitas.dengan adanya 

kualitas pendidikan bisa maju. Faktor pendukung salah satunya 

dari sarana prasarana kalau sarananya lengkap maka mutunya 

berjalan dan berhasil. Dan faktor penghambatnya yaitu jika sarana 

prasarana nya tidak lengkap atau tidak memfasilitasi maka mutu 

pendidikannya akan berkurang. 
64

 

 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa kepala sekolah 

meningkatkan mutu sekolah melalui pencapaian SNP (Standar 

Nasional Pendidikan) sesuai dengan kewenangannya. Fungsi standar 

nasional pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sementara itu 

standar nasional pendidikan ini bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk peradaban serta watak bangsa yang bermatabat. 

 Hasil wawancara dengan Srinawangsi,S.Pd selaku Guru di SMP 

40 Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa: 

Manajemen mutu sekolah yang ada di SMP 40 Rejang Lebong ini 

sudah cukup bagus dan memuaskan tetapi masih ada faktor 

penghambat dari manajemen mutu sekolahnya yaitu di sarana nya 

seperti lapangan futsal, lapangan voly, dan lapangan basket. 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 ini sudah 

cukup bagus manajemen mutu sekolahnya. 
65

 

 

d. Pengawasan Manajemen Mutu 

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Anita Noviani, S.Pd 

selaku waka Kurikulum di SMPN 40 Rejang Lebong beliau 

mengatakan bahwa : 

Untuk meningkatkan mutu dalam pengawasan tetap harus 

dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan akan memiliki dampak 

komprehensif sama terhadap faktor-faktor peningkatan mutu 

komponen lainnya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah. 

Harus adanya perbaikan terus menerus artinya mutu selalu 

diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut 

kebutuhan dan keinginan pendidik dan peserta didik beserta 

elemen yang berkaitan. Contoh, wali murid dan masyarakat 

sekitar. Dan adanya mutu dari visi misi yang diminta untuk anak 

yang berimtak.
66
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Hasil wawancara dengan ibu Namira,S.Pd selaku Guu SMP 40 

Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa: 

Untuk langkah pengawasan mutu sekolah perlu 

mengkoordinasikan semua usaha yang akan dilaksanakan. 

Manajemen pengawasan untuk mengevaluasi kinerja organisasi 

disekolah dan bertujuan yang jelas. memberikan fasilas yang baik, 

Mempunyai kerja sama team untuk melakukan pengawasan dalam 

lingkungan sekolah supaya bisa membantu meningkatkan 

kemampuan kerja mulai dari guru, staf tata usaha, waka 

kurikulum, dan semua yang mengkoordinasikan pengawasan mutu 

disekolah. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang 

objektif, teliti, dan tepat. 
67

 

 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa pengawasan manajemen 

mutu sekolah disekolah SMPN 40 Rejang Lebong sudah dijalankan 

dengan baik dilihat dari upaya langkah pengawasannya kemudian 

dilihat dari manajemen pengawasannya. Apabila sudah dijalankan 

semua dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan 

maka kualitas sekolah di SMPN 40 Rejang Lebong sudah berjalan 

dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Tentang pelaksanaan manajemen mutu sekolah yang ada di SMP 40 rejang 

lebong ditemukan fakta bahwa  Manajemen mutu sekolah yang ada di SMP 40 Rejang 

Lebong ini sudah cukup bagus dan memuaskan tetapi masih ada faktor penghambat dari 

manajemen mutu sekolahnya yaitu di sarana dan prasarananya seperti lapangan futsal, 

lapangan voly, dan lapangan basket. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 

2019 ini sudah cukup bagus manajemen mutu sekolahnya.  

Program kerja kepala sekolah ini merupakan upaya untuk memberikan petunjuk 

teknis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas dan fungsinya 

sebagai kepala sekolah secara sistematis , dan terarah. Dalam program kerja ini, memuat 

petunjuk teknis secara prosedural, rambu-rambu, dan contoh dalam pelaksanaan 

tugasnya secara terstruktur dan periodik, sehingga diharapkan semua program dan 

kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam 

mewujudkan sekolah yang bermutu tinggi dan komperatif.  

Faktor pendukung salah satunya dari sarana prasarana kalau sarananya lengkap 

maka mutunya berjalan dan berhasil. Dan faktor penghambatnya yaitu jika sarana 
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prasarana nya tidak lengkap atau tidak memfasilitasi maka mutu pendidikannya akan 

berkurang 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “ Implementasi Manajemen Mutu 

Sekolah Di SMP 40 Rejang Lebong” peneliti memberi saran pada pihak-pihak yang 

terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain: 

1. Kepala Sekolah SMP 40 Rejang Lebong  

Diasumsikan bahwa apabila kepala sekolah dapat melaksanakan petunjuk 

teknis dalam program kerja , maka akan dapat diwujudkan sekolah yang 

bermutu tinggi dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

negara. 

2. Guru di SMP 40 Rejang Lebong 

Selain pengetahuan tentang mutu sekolah guru juga harus melihat 

kualifikasi pendidikannya. 

3. Wakil Kurikulum SMP 40 Rejang Lebong 

Selain pengetahuan tentang mutu sekolah guru juga harus melihat sekolah 

perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah agar mampu 

meningkatkan kinerja sekolah. 
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KISI-KISI WAWANCARA 

 

No Indikator Sub Indikator Pertanyaan Subjek 

1 Manajemen 

Mutu 

1. Perencanaan a. Bagaimana sistem 

penyusunan 

perencanaan 

manajemen mutu 

sekolah di SMPN 

40 Rejang Lebong 

? 

 Kepala 

sekolah 

b. Siapa saja terlibat 

dalam perencanaan 

manajemen mutu 

sekolah di SMPN 

40 Rejang 

Lebong? 

 Kepala 

sekolah 

c. Bagaimana 

perencanaan 

pengembangan 

budaya disiplin di 

SMPN 40 Rejang 

Lebong ? 

 Wakil 

kepala 

sekolah 

2. Pelaksanaan a. Bagaimana strategi 

manajemen mutu 

sekolah diSMPN 

40 Rejang Lebong 

? dan apa saja 

 Kepala 

sekolah 



 
 

 
 

faktor penghambat 

maupun faktor 

pendukung dalam 

pelaksanaan mutu 

sekolah ? 

 b. Bagaimana 

pelaksanaan dan 

usaha sekolah 

dalam menjadikan 

peserta didik 

menjadi 

berkualitas? 

 Guru 

   

3. Evaluasi a. Bagaimana 

evaluasi 

manajemen mutu 

sekolah di SMPN 

40 Rejang Lebong 

? 

 Wakil 

kepala 

sekolah 

b. Bagaimana 

evaluasi 

pengembangan 

budaya disiplin di 

sekolah ? 

 Wak

a 

Kuri

kulu

m 

4. Pengawasan a. Apakah ada 

dilakukan 

pengawasan dalam 

pelaksanaan 

 Guru 



 
 

 
 

manajemen mutu 

di SMPN 40 

Rejang Lebong ? 

b. Apakah ada 

pedoman dalam 

melaksanakan 

pengawasan mutu 

sekolah di SMPN 

40 Rejang Lebong 

? 

 Kepala 

Sekolah 

  5. Tindak Lanjut a. Apakah ada 

tindak lanjut 

setelah 

dilaksanakanny

a evaluasi 

dalam 

manajemen 

mutu sekolah ? 

 Kepala 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

NO DATA TEKNIK  

PENGUMPULAN DATA 

Ya Tidak Ket 

1 Kondisi 

objektif sekolah 

Dokumentasi    

2 Letak geografis Dokumentasi    

3 Visi, misi, dan 

tujuan sekolah 

Dokumentasi    

4 Keadaan 

pendidik, 

peserta didik 

Dokumentasi    

5 Foto-foto hasil 

penelitian 

Dokumentasi    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI 

No. Aspek Yang Diamati Ya Tidak Ket 

1 Apa sudah termasuk bagus manajemen mutu 

sekolah yang ada di SMP 40 Rejang lebong ? 

   

2 Apa sekolah sudah menerapkan mutu sekolah?    

3 Apa kualitas dari peserta didik sudah baik ?    

4 Apa sudah baik manajemen mutu yang ada di 

sekolah ? 

   

5 Apa sudah dijalankan manajemen mutu yang 

ada di sekolah ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


