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ABSTRAK 

 

Fajriani, Sri Rohmatul. 2018. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag. 

 

Kata kunci: Penjaminan Mutu 

Latar belakang penelitian ini adalah setiap satuan pendidikan wajib 

menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meninngkat mutu suatu 

pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan 

fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam 

mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SMPN 2 Ponorogo merupakan 

salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Dasar dan Menengah, yang sesuai indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan 

Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah adalah 

suatu kesatuan unsur yang yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu 

yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan 

Sistem ini SMPN 2 Ponorogo juga mempunyai organisasi atau tim yang bertugas 

dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Berdasarkan hal di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 

Bagaimana kebijakan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo, 2) Bagaimana 

langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitiannya yaitu 

studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui 

tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebijakan mutu 

pendidikan di SMPN 2 Ponorogo. Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan 

mutu output pendidikannya dengan memfokuskan tiga, standar nasional pendidikan 

yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar sarana prasarana. (2) 

Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan ada lima yaitu Penetapan standar, 

pementaan mutu, penyusunan perencanaan pemenuhan, pelaksanaan mutu dan 

evaluasi mutu. 

 



 

5 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga 

sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri.
1
 Sebagaimana yang telah terjadi pada 

dunia produksi pada umumnya, kepedulian akan mutu produk pendidikan pun 

didorong oleh persoalan dasar, bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan 

proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara 

berkelanjutan.
2
 

Permasalahan pendidikan pada umumnya selalu dihadapan pada 

permasalahan pemerataan, relevansi, dan kualitas pendidikan. Berbagai upaya 

peningkatan kualitas hidup yang dilakukan manusia memerlukan penanganan 

serius melalui pemikiran yang matang dengan mengaplikasikan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kemampuan untuk meningatkan kualitas tersebut 

telah lama diupayakan manusia dalam berbagai upaya. Kegiatan tersebut dengan 

dikenal dengan penjaminan mutu yang merupakan upaya untuk meningkatkan 

kualitas layanan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan (custome 

satisfaction) dalam melaksanakan interaksi pendidikan.
3
 

                                                           
1
 H. A. R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), 80. 
2
 Idhoci Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), 19. 
3
 Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 549. 
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PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia 

menggunakan delapan standar yang mejadi acuan dalam membangun dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal 

tersebut yaitu; 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 

4)standar pendidik dantenagan kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 

6)standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. 

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 91).
4
 

Secara kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan diposisiskan 

sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai 

salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan taggung jawab 

dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu.
5
 Pada dasarnya mutu 

pendidikan di sekolah berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan 

kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan di dalam 

program kegiatan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang 

telah ditetapkkan.
6
 

                                                           
4
 Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 5. 
5
 Ibid, 3. 

6
 Rusman, Manajemen Kurikulum, 559. 
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Bicara soal mutu pendidikan, minimal ada empat pandangan yang 

berkembang untuk memaknainya, yaitu: 1) Mutu pendidikan dipandang 

berdasrkan kemampuan peserta didik setelah mempelajari suatu materi pelajaran. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai rapotr atau NEM. 2) Mutu pendidikan dipandang 

dari produktivitas keluarannya, yakni pekerjaan yang diperoleh, tingkat gaji dan 

status. 3) Mutu pendidikan dipandang berdasarkan kriteria sosial yang lebih luas, 

misalnya pandai ngomong atau pidato, terampil memimpin organisasi, pandai 

berdiplomasi dan sebagainya. 4) Mutu pendidikan ditinjau dari komponen 

pendidikan yang bermutu.
7
 

Secara umum penjaminan mutu satuan pendidikan/sekolah merupakan 

proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan 

pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pemakai 

lulusan (stakeholders) memperoleh kepuasan (stakeholders satisfaction).
8
 Tujuan 

adanya penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, 

memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan 

pendidikan tertentu.
9
 

Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan 

dalam meninngkat mutu suatu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang 

                                                           
7
 UmbuTagela Ibi Leba & Sumardjono Pandmomartono, Profesi Pendidikan (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2014), 160. 
8
 Rusman, Manajemen Kurikulum, 559 

9
 Ibid. , 560. 
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mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan 

standar mutu. SMPN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang sudah 

menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang 

sesuai indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan Standar Nasional 

Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan 

unsur yang yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang 

mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan 

Sistem ini SMPN 2 Ponorogo juga mempunyai organisasi atau tim yang bertugas 

dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Berdasarkan hal di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kebijakan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo dan langkah-langkah 

penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo. Dengan latar belakang 

tersebut peneliti ingin menelitinya lebih lanjut dengan mengajukan judul “Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 2 Ponorogo”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti perlu menentukan 

fokus masalah. Penelitian ini hanya akan membahas tentang sistem penjaminan 

mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kebijakan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan pendidikan di SMPN 2 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang di harapkan dari peneliti ini adalah sekurang-

kurangnya ada dua aspek: 

1. Secara teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambah khazanah 

keilmuan dalam meningkatkat mutu pendidikan dan dapat dijadikan rujukan 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan tema yang sama. 
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2. Secara praktis  

1) Bagi peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan untuk memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan. 

2) Bagi guru/pendidik 

Sebagai pendidik yang mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang baik dan sesuai dengan tujuan dari 

pendidikan. 

3) Bagi siswa 

Sebagai siswa dalm pross pembelajaran siswa diharapkan 

mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu 

pendidikan. 

4) Bagi sekolah 

Dapat memberikan kepuasan terhadap pihak stakeholder. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, 

untuk memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang 

dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, 

yaitu: 
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Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, 

sumber data, teknik pengumpulan data) dan sitematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, 

yang berfungsi sebagai alat penyusun instrumen pengumpulan data. 

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian sistem penjaminan mutu pendidikan 

di SMPN 2 Ponorogo. Lokasi yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber 

data yang digunakan dalam meneliti. 

Bab IV adalah deskripsi data yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus sistem penjaminan mutu pendidikan di 

SMPN 2 Ponorogo. 

Bab V adalah analisis data. Analisis data sebagai upaya menafsirkan data 

penelitian dengan menggunakan acuan kajian teori yang sudah dipaparkan pada 

bab II. 

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

sebagai masukan-masukan berbagai pihak terkait. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang sistem penjaminan mutu pendidikan bukanlah suatu 

penelitian yang baru, melainkan pada sebelumnya sudah ada yang meneliti 

diantaranya adalah: 

Penelitian Ayu Wulandari Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2015 dengan judul penelitian “Kebijakan Sekolah Tentang Standar Mutu 

Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Serayu Kota Yogyakarta”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa SDN Serayu telah menerapkan Standar Nasional 

Pendidikan. Sekolah Dasar Negeri Serayu juga memiliki beberapa program 

kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan mutu output pendidikannya 

dengan memaksimalkan tiga, standar nasional pendidikan yaitu standar proses, 

standar kompetensi lulusan, dan standar sarana prasarana. Kendala implementasi 

kebijakan mutu pendidikan berasal dari faktor internal yaitu sumber daya 

manusia, siswa, dan adanya budaya senioritas. Sedangkan faktor eksternal 

implementasi kebijakan mutu sekolah berasal dari orang tua dan lingkungan. 

Upaya yang dilakukan SDN Serayu dalam menghadapi kendala implementasi 

kebijakan mutu pendidikan adalah dengan melakukan rapat pada setiap dua 

minggu sekali, melakukan monitoring terhadap kebijakan yang sedang 

diimplementasikan dan melakukan pembinaan dengan mendatangkan narasumber.  
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Kemudian Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Cinthyawati 

Azhari (2014) yang berjudul “Kebijakan Mutu Pendidikan SD Negeri 

Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta” Pada penelitian 

ini menerangkan mengenai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh SD 

Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah Gendeng, rumusan masalah pada 

penelitian ini juga ingin mengetahui kebijakan yang dilaksanakan untuk mutu 

pendidikan. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

mutu pendidikan di SD Negeri Lempuyangwangi dan SD Muhammadiyah 

Gendeng antara lain kebijakan mutu pendidik, peserta 38 didik, kurikulum, proses 

belajar mengajar dan pendanaan sekolah. Faktor pendukung kebijakan di SD 

Negeri Lempuyangwangi adalah SDM, fasilitas lengkap, dan partisipasi orangtua 

besar, sedangkan di SD Muhammadiyah Gendeng adalah kepemimpinan kepala 

sekolah, partisipasi orangtua besar, dan hubungan baik dengan masyarakat. Faktor 

penghambat kebijakan di SD Negeri Lempuyangwangi adalah soal pendanaan dan 

kepemimpinan yang perlu ditingkatkan, sedangkan di SD Muhammadiyah 

Gendeng adalah soal pendanaan dan fasilitas belum lengkap. 

 

B. Kajian teori 

1. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu berasal dari bahasa Latin yaitu qualis yang artinya what kind 

of. Menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 
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Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan produk. Mutu menurut 

Crosby ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. West Burnham 

mengatakan mutu adalah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai 

dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk atau 

mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi 

persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan.
10

 

Mutu merupakan kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu 

produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan 

kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer (siswa atau 

mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal customer 

(masyarakat dan dunia industri).
11

 

Nomi Pfeffer dan Anna Coote, berdiskusi tentang mutu dalam jasa 

kesejahteraan, bahwa, “Mutu merupakan konsep yang licin”.
12

 Mutu dapat 

dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu 

dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu 

yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang 

mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan 

                                                           
10

 Husaini Usman, Manajemen Teori praktik & Riset Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 

2008), 477. 
11

 Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. , 2. 
12

 Edward Sallis, Total Quality Management in Education: Managemen Mutu Pendidikan 

(Jogjakarta: IRCisod, 2008), 50. 



 

15 
 

sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat 

dikompromikan.
13

 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini 

mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam”proses 

pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar 

(kogniti, efektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemapuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, 

sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam 

konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh 

sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, 

akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai 

atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes 

kemampuan akademis (misalnya tes formatif, sumatif, dan UN). Dapat 

pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang  olahraga, 

seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama 

jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak 

dapat dipegang (intangible), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling 

menghormati, kebersihan, toleransi, emosional, dan sebagainya.
14

 

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling 

berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, 

                                                           
13

 Ibid, 51-52. 
14

 Rusman, 555. 
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maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh 

sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau 

kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu 

pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.
15

 

Secara subtansi, mutu pendidikan diterjemahkan sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau output, 

jasa/pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Kriteria untuk menentukan mutu pendidikan mesti 

dilihat dari  5 aspek, yakni output, pelayanan, sumber daya manusia 

(guru), aspek proses dan aspek lingkungan.
16

 

Mutu pendidikan adalah hasil belajar, yang menyangkut prestasi 

belajar mengajar yang dicapai siswa baik yang berhubungan dengan 

pengetahuan, sikap atau prilaku setelah mempelajari pendidikan agama 

Islam dalm kurun waktu tertentu/semester yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai rapotr/semester.
17

 

Adapun menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu 

pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat 

dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan 

sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan 

                                                           
15

 Ibid, 555. 
16

 UmbuTagela Ibi Leba & Sumardjono Pandmomartono, Profesi Pendidikan, 160. 
17

 Choirun Fuad Yusuf, Budaya Sekoalh & Mutu Pendidikan (Jakarta Selatan PT. Pena 

Citasari, 2008), 22. 
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siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa 

alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-

lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat 

lunak, seperti peraturan, struktur organisasi,  dan deskripsi kerja. 

Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti 

visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. 

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan 

sumber daya sekolah mentransformasikan beragam jenis masukan dan 

situasi untuk mencapai derajat nilsi tambah tertentu dari peserta didik. 

Apabila diliht dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu 

jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada 

peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 

menyelesaikan program pembelajaran tertentu.
18

 

Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat 

keunggulan dalam pengeloaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk 

melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada peserta didik 

yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan 

program pembelajaran tertentu. 

b. Tujuan dan Manfaat Mutu Pendidikan 

Mutu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yaitu: 

                                                           
18

 Sri Minarti, Managemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri 

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), 329-330. 
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1) Meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada 

masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya 

kepada sekolah. 

2) Menjamin mutu lulusannya 

3) Bekerja lebih profesional 

4) Meningkatkan persaingan yang sehat. 

5) Secara umum Tujuan dari penjaminan mutu pendidikan adalah untuk 

merencanakan, mencapai, memelihara, Dan meningkatkan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu.
19

 

Dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa 

tujuan akhir dari penjaminan mutu  pendidikan adalah tingginya 

kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan 

oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 

1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. 

c. Indikator Mutu Pendidikan 

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Hasil akhir pendidikan (Ultimate Outcome) 

2) Hasil langsung pendidikan (Immediate Outcome)  

                                                           
19

 Rusman, 560. 



 

19 
 

hasil langsung inilah yang dipakai sebagi titik tolak ukur mutu 

pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya melalui: tes tulis, 

daftar cek, anektor, skala rating, dan skala sikap. 

3) Proses pendidikan 

Proses pendidikan dianggap menentukan hasil langsung maupun hasil 

akhir pendidikan. 

4) Instrumen input 

yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) 

5) Raw input dan lingkungan.
20

 

Indikator terkait mutu pendidikan Islam diantaranya sebagai 

berikut: Pertama, mutu pendidikan Islam dapat dilihat dari hasil akhir 

pendidikan yang merupakan esensi semua usaha dalam pendidikan Islam. 

Yang menjadi ukuran biasanya tingkah laku para lulusan suatu lembaga 

pendidikan setelah mereka terjun dalam masyarakat atau dalam kompetisi 

dunia kerja. Dengan kata lain, taraf mutu pendidikan Islam di berbagai 

level pendidikannya (MI/MTs/MA/PTAI) digambarkan oleh seberapa jauh 

tingkah laku para lulusannya memenuhi tuntutan masyarakat atau dunia 

kerja seperti yang lazimnya tercantum dalam tujuan umum pendidikan. 

Kedua, cara lain untuk melihat mutu pendidikan Islam ialah 

dengan cara mengukur hasil langsung pendidikannya. Hasil itu biasanya 
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berupa tingkah laku anak didik (berupa pengetahuan, ketrampilan dan 

sikapnya) setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.  

Ketiga, gambaran mutu pendidikan Islam dapat dilihat juga dari 

proses pendidikannya sebab proses pendidikan dianggap menentukan hasil 

langsung maupun hasil akhir pendidikan. Faktor-faktor proses pendidikan 

yang akan dijadikan ukuran mutu pendidikan Islam haruslah benar-benar 

ada hubungan dengan hasil pendidikan, baik secara teoritik maupun 

empirik. Ukuran yang dipakai disini adalah hasil kuantifikasi kuantitas 

maupun kualitas faktor-faktor poses pendidikan yang dikumpulkan 

dengan alat-alat ukur seperti daftar observasi, kuesioner dan wawancara.
21

 

d. Karakteristik Mutu 

Mutu memiliki 13 karakter sebagai berikut: 

1) Kinerja (perform) : berkaitan dengan aspek sekolah 

Misalnya : kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan 

yang menyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan 

pelajaran dengan lengkap. Pelayanan administrasi sekolah baik yang 

ditandai hasil belajar tinggi, lulusanya banyak, dan lulus tepat waktu. 

Akibat kinerja sekolah yang baik sekolah tersebut menjadi sekolah 

yang favorit. 
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2) Waktu Ajar (timeliness) : selesai dengan waktu yang wajar 

Misalnya : memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.  

3) Handal (reability) : usai pelayanan prima bertahan lama 

Misalnya : pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari 

tahun ketahun.  

4) Daya Tahan (durability) : tahan banting.  

Misalnya : meskipun krisis moneter sekolah masih tetap bertahan, 

tidak tutup. 

5) Indah 

Misalnya : eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman 

sekolah ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. 

6) Hubungan Manusiawi (personal interface) : menjunjung tinggi nilai-

nilai moral dan profesionalisme. 

Misalnya : warga sekolah saling menghormati, baik warga intern 

maupun ekstern sekolah, demokratis dan menghargai profesionalisme. 

7) Mudah Penggunaannya (easy of use) : sarana dan prasarana 

Misalnya : aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Buku-buku 

perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. 

Penjelasan guru di kelas mudah di mengerti siswa. 

8) Bentuk Khusus (feature) : keunggulan tertentu 

Misalnya : sekolah ada yang unggul dengan hampir lulusannya di 

universitas bermutu. Unggul dengan bahasa inggrisnya. Unggul dalam 
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penguasaan teknologi informasinya. Selain itu unggul dalam karya 

ilmiah kesenian atau olahraga. 

9) Standar Tertentu (confermance to specification) : memenuhi syarat 

tertentu. 

Misalnya : sekolah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau sekolah 

sudah memenuhi ISO 9001 : 2000 atau sekolah sudah memenuhi 

TOEFL dengan skor 650. 

10) Konsistensi : stabil 

Misalnya : mutu sekolah dari dulu sampai sekarang tidak menurun 

seperti harus mengontrol nilai siswa-siswanya. Warga sekolah 

konsisten antara perkataan dan perbuatan.  

11) Seragam (uniformity) : tanpa variasi, tidak tercampur. 

Misalnya : sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian 

dinas. 

12) Mampu Melayani : mampu memberikan pelayanan prima 

Misalnya : sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang 

masuk mampu dipenuhi sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan 

pelayanan primanya kepada pelanggan sekolah sehingga semua 

pelanggan puas. 
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13) Ketepatan (acurancy) : ketepatan dalam pelayanan. 

Misalnya : sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang diinginkan pelanggan sekolah. Semua warga sekolah bekerja 

dengan teliti. Jam belajar di sekolah berlangsung tepat waktu.
22

 

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

(SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen 

pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan 

mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai 

pemenuhan standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan dan regulasi. SPMP dalam kegiatannya fokus terhadap 

peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai 

mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program 

studi. SPMP dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam 

mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas 

satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik.
23

 

Secara umum penjaminan mutu satuan pendidikan/sekolah 

merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 

satuan pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 
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seluruh pemakai lulusan (stakeholders) memperoleh kepuasan 

(stakeholders satisfaction). Berkenaan dengan konsep penjaminan mutu di 

atas, maka satuan pendidikan (sekolah) harus mampu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengendalikan mutu, baik untuk setiapa satuan 

kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam 

kegiatan pendidikan yang diselenggarakan.
24

 

Penjaminan mutu (Quality Assurance/ QA) adalah istilah umum 

yang digunakan sebagi kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, 

evaluasi atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju 

pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan 

pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, 

komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapakan 

oleh stake holder. Penajamina mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, 

dalam bentu desain kegiatan proses perbaikan dan pengembanganmutu 

secara berkelanjutan, dan kedua, dalam bentuk budaya mutu yang 

mengandung tata nilai yang menjadi keyakinan stake holders pendidikan 

dan prinsip atau asa-asas yang dianutnya.
25

 

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal 

sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan Mutu Pendidikan, 
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merupakan kegiatan yang sistematik dan terpadu pada penyelenggaraan 

pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. 

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terutama berada pada 

satuan/program pendidikan. Penyelenggara satuan/program pendidikan 

berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan 

standar yang diharapkan.
26

 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah adalah 

suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan 

berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai 

pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 

mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal  yaitu sistem penjaminan mutu yang dilakasanakan oleh 

pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi 

pendidikan.
27

 Dalam implemntasinya sistem penjaminan mutu pendidikan 
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dasar dan menengah ditunjang oleh sistem informasi penjaminan mutu 

pendidikan dasar dan menengah, seperti terlihat pada gambar 2.1. 

 

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  sistem penjaminan mutu 

yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh 

komponen satuan pendidikan dengan mengikuti siklus sebagaimana 

terlihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

   Kebijakan Pemerintah 
(Kurikulum, SNP, Dll) 
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Sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik di satuan 

pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur 

penjaminan mutu tersebut terdapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu 

Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim independen di luar 

manajemen sekolah yang minamal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, 

pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan 

tersebut. Gambar 2.3 memperlihatkan Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal.  

pemetaan 
mutu

penyusunan 
rencana  

pemenuhan

pelaksanaan 
rencana 

pemenuhan

evaluasi/audit 
pelaksanaan 

rencana
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Visi-Misi, Kebijakan 
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Dokumen evaluasi 
diri sekolah 

Laporan hasil 
evaluasi: 

 Pemenuhan 8 
SNP 

 Implementasi 
dari rencana 
aksi 

Output: 
Capaian kualitas 

sekolah sesuai 8 SNP 
 

Dokumen 
perencanaan, 

pengembangan 
sekolah dan 
rencana aksi 
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Perihal penjaminan mutu diatur oleh peraturan pemerintah No. 

19/2005, pasal 91: 

1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan. 

2) Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistmatis dan 

terencana dalam suatu orgram penjaminan mutu yang mmiliki target 

dan kerangka waktu yang jelas. 

Selanjutnya pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau 

sauan pendidikan. Apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai 
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bentuk bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, 

transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu 

pada Standar Nasional Pendiidikan. Standar Nasional Pendidikan 

mencakup: 

1) Standar Isi 

2) Standar Proses 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

4) Standar Pendiidk dan Tenaga Kependidikan 

5) Standar Sarana dan Prasarana 

6) Standar Pembiayaan Pendidikan 

7) Standar Penilaian 

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan 

komiitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai 

kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh 

karena itu, penjaminan mutu endidikan menjadi tanggung jawab bersama. 

Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar 

mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara 

pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar 

dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu 

pendidikan, yaitu Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional 
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Pendidikan, dan Standar Mutu Pendidikan yang melampaui Standar 

Nasional Pendidikan.
28

 

b. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan mencakup seluruh 

tahapan dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu, mulai dari tahap 

perumusan Regulasi dan Penetapan Standar, pemenuhan Standar, 

Pengukuran dan Evaluasi, Perbaikan dan Pengembangan Standar yang 

mengacu pada pemenuhan SNP atau melampaui SNP pda jalur pendidikan 

formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

3. Kebijakan Mutu Pendidikan 

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah 

untuk dilakukan atau dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui progam-program 

pemerintah. Setiap kebijakan Negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

keberadaan Negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak 

membuat atau tidak membuat kebijakan. Kebijakan publik akan meliputi 

perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk 

kembali merumuskan kebijakan yang sesuai. 

Secara terminologi, kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian 

tindakan sebagai suatu arahan mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan 

kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan 
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yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau 

keluaran. Proses untuik mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa 

dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur 

tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh 

orang banyak diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang 

banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-

undangan. 

  Dalam konteks tata Negara dikemukakan bahwa : 

a. Kebijaan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah. 

c. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah 

d. Kebijakan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa 

bentuk tidakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat 

negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 

tindakan melakukan sesuatu. 
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e. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau 

selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat 

memaksa (otoritatif).
29

 

Nicholas dalam Syafarudin (2008: 76) berpendapat suatu kebijakan 

adalah keputusan yang difikirkan secara matang dan hati hati oleh seorang 

pengambil keputusan, bukan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan secara 

berulang. 

Tujuan dibuatnya suatu kebijakan pendidikan adalah untuk 

menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan yang nantinya 

dapat digunakan sebagai langkah untuk pemecahan masalah pendidikan. 

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan serangkaian proses dan hasil 

suatu perumusan dari langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan 

berdasarkan visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam suatu kurun 

waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari pengambilan 

keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun strategi yang digunakan untuk 

mengarahkan dan menentukan masa depan suatu organisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan 

merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan 

kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi 
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masalah atau suatu persoalan dalam pendidikan dengan upaya mutu agar 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerapkan kebijakan-

kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, sekolah yang 

memiliki manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat mengelolanya secara 

mandiri. Kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat dan 

dimodifikasi secara mandiri oleh sekolah tanpa meninggalkan kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat 

oleh sekolah secara mandiri dengan melihat fenomena dan berbagai masalah 

di dalam sekolah itu sendiri.
30

 

Berdasarkan pengertian di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan haruslah melalui manajerial 

kepemimpinan yang baik karena seorang pemimpin yang baik tentunya dapat 

melihat kekurangan yang ada pada mutu pendidikan di sekolahnya, yang 

kemudian dibuatlah suatu kebijakan sekolah berdasarkan permasalahan yang 

ada. Hal tersebut selain digunakan untuk memperbaiki kebijakan sesuai 

dengan kekurangan yang ada, juga dapat membuat manajemen sekolah 

menjadi lebih mandiri. Karena pada dasarnya permasalahan yang ada 
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disekolah yang paham dan mengerti adalah warga sekolah pada sekolah itu 

sendiri. 

Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada delapan SNP yaitu: 

Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan 

Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian. Dari delapan Standar 

Nasional Pendidikan tersebut masing-masing mempunyai kebijakan 

tersendiri. 

 Terdapat beberapa teori tentang kebijakan mutu pendidikan yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Teori Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 

Teori peningkatan mutu pendidikan merupakan serangkaian 

konsep, variabel dan proposisi yang memiliki keterkaitan satu sama lain 

sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dapat menjelaskan 

suatu fenomena. Terdapat beberapa teori peningkatan mutu pendidikan, 

adalah sebagai berikut : 

a) Teori “The Total Quality Management (TQM)” 

TQM adalah  teori yang mencangkup dan menekankan 

kepada kemampuan akademik, sosial, dan kemampuan moral. 

Berdasarkan teori ini mutu di sekolah ditentukan oleh tiga variabel, 

yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar dan realitas sekolah. 

Kultur sekolah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan yang diturun 
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temurunkan dari suatu angkatan ke angkatan selanjutnya baik secara 

sadar maupun tidak sadar. Proses belajar mengajar (PBM) yang 

berkaitan erat dengan kurikulum, merupakan variabel yang paling 

dekat dan paling menentukan mutu lulusan dikarenakan dipengaruhi 

oleh faktor internal dan memiliki hubungan timbal-balik dengan 

realitas sekolah. Variabel ke tiga yaitu realitas, realitas merupakan 

keadaan dan kondisi faktual yang ada di sekolah, baik kondisi fisik 

seperti gedung dan sarana prasarana, maupun non fisisk seperti 

hubungan antar warga sekolah yang kurang harmonis. 

b) Teori “Organizing Business for Excelent”  

Teori Organizing Business for Excelent adalah peningkatan 

mutu sekolah berawal dan dimulai dari perumusan visi sekolah, 

didalam visi terkandung mutu sekolah yang diharapkan. Dalam teori 

ini peningkatan mutu sekolah dipengaruhi oleh dua variabel utama, 

yaitu kultur sekolah dan  infraskruktur. Kualitas interaksi antara guru 

dan siswa sebagai wujud proses belajar mengajar dipengaruhi oleh 

ketersediaan sarana dan prasarana sebagai wujud infrastruktur sekolah. 

c) Teori “Metode Peningkatan Mutu Empat Faktor”  

Didalam teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah 

merupakan hasil dari pengaruh langsung dari proses belajar mengajar 

dan seberapa tingginya kualitas proses belajar mengajar. Kualitas 

sekolah berawal dari visi sekolah yang kemudian dijabarkan menjadi 
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misi sekolah. Selain itu ada variabel lain yang mempengaruhinya, 

yakni kepemimpinan dan manajerial yang menentukan kualitas proses 

belajarmengajar yang merupakan kemampuan konkrit dalam 

mengorganisir, memonitoring dan mengontrol. Jadi pada teori metode 

peningkatan mutu empat faktor ini kualitasproses belajar mengajar 

ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial dan 

infrastruktur yang ada. 

d) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah strategi untuk 

peningkatan mutu pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan 

pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. 

Berdasarkan MBS tugas-tugas sekolah ditetapkan menurut 

karakteristik dan kebutuhan sekolah itu. Oleh karena itu sekolah 

mempunyai otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas 

penggunaan sumberdaya sekolah guna memecahkan masalah sekolah 

dan menyelenggarakan aktifitas pendidikan yang efektif demi 

perkembangan jangka panjang sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat teori perkembangan mutu pendidikan Teori-teori yang 

dimaksud antara lain teori The Total Quality Management (TQM), teori 

Organizing Business for Excelent, dan teori Metode Peningkatan Mutu Empat 

Faktor dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 
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4. Langkah-langkah Penjaminan Mutu Pendidikan 

Langkah-langkah penjaminan mutu sebagai usaha menjaminkan dan 

meningkatkan, hal ini terdapat beberapa langkah dalam melaksanakan 

penjaminan mutu, diantaranya : 

a. Penetapan Standar 

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan 

penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP 

apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria 

dalam SNP. 

b. Pemetaan Mutu 

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan 

standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang 

menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi. 

c. Penyusunan Perencanaan Pemenuhan 

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil 

pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, 

daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan 
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satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen 

perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan. 

d. Pelaksanaan Mutu 

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan 

pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan 

sehingga standar dapat tercapai. 

e. Evaluasi Mutu 

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan 

mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun 

untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang 

berkelanjutan. 

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh 

satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada 

satuan pendidikan yang dilaksankan dalam satu siklus atau lebih akan 

menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu.
31
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai menggunakan prosedur statistika atau dengan cara  kuantifikasi. 

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

Peneitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena social atau 

lingkungan social yang terdiri batas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.
32

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat 

dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu 

setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 
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berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
33

 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipasi penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen lain seperti 

dokumentasi dan wawancara langsung digunakan sebagai penunjang kehadiran 

peneliti yang telah diketahui statusnya oleh informan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMPN 2 Ponorogo yang terletak di Jl. 

Jendral Basuki Rahmat no 44 Ponorogo, tepatnya bersebelahan dengan Komando 

distri Militer (KODIM) 0802 Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan 

kesesuaian dengan topik penelitian ini yaitu didasarkan pada fakta bahwa di 

sekolah ini sudah terdapat adanya sistem penjaminan mutu pendidikan. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.
34
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1. Data Primer 

Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui interview atau wawancara langsung.  

a. Kepala sekolah yang bernama  bapak Sutarjo, untuk memperoleh data 

mengenai upaya yang dilakukan sekolah dalam menerapkan Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan. 

b. Wa. Ka Kurikulum  yang bernama ibu Hanna, untuk memperoleh data 

mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo. 

c. Ibu Ninik selaku TIM SPMI (TPMPS), untuk mengetahui data tentang 

kebijakan sekolah terhadap mutu pendidikan beserta alur penjaminan 

mutu 

d. Siswi SMPN 2 Ponorogo, untuk mengetahui mutu sekolah setelah adanya 

penjaminan mutu pendidikan. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data tertulis terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan 

yang diterapkan di SMPN 2 Ponorogo, foto-foto sebagai bukti sistem 

penjaminan mutu pendidikan yang sudah diterapkan di SMPN 2 Ponorogo 

dan sebagainya. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatau proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan.
35

  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, 

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan observasi dapat dibedakan 

menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.
36

  

Berdasarkan dengan situasi dan obyek penyelidikan, dikenal tiga jenis 

Observasi partisispan, Observasi Sistematis dan observasi ekspereimen.  

a. Observasi Partisispan adalah observasi yang pelaku observasi turut serta 

mengambil bagian dalam perkehidupan masyarakat yang sedang di amati.  

                                                           
35
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93-94. 
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D 

(Bandung : ALFABETA, 2017). , 203-204. 



 

43 
 

b. Observasi sistematis disebut juga dengan terang-terang atau tersamar yaitu 

yang dicirikan oleh adanya kerangka yang memuat faktor-faktor yang 

diatur kategorisnya terlebih dahulu, termasuk ciri-ciri dari setiap faktor 

dalam kategori tersebut, dalam observasi sitematis peneliti tidak 

menyelidiki selururh kehidupan sosial melainkan hanya beberapa segi 

terbatas.  

c. Observasi eksperimen tidak terlibat dalam situasi kehidupan orang-orang 

yang di observasi, melainkan mendudukan orang-orang yang berorservasi 

pada situasi yang dibuat oleh observer sesuai dengan tujuan 

penyelidikanya.
37

 Dan teknik observasi ini digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data-data lapangan untuk mengetahui tentang letak geografis 

SMPN 2 Ponorogo, sistem penjaminan mutu di SMPN 2 Ponorogo, 

kebijakan yang diberikan sekolah terhadap penjaminan mutu, dan 

langkah-langkah penjaminan mutu. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan 

teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang 

diselididki. Observasi dilakukan untuk menemukan data informasi dari gejala 

atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyeledikan 

yang telah dirumuskan.
38
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2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang 

yang menjadi sumber datadan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya 

maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk 

mengumpulkan data yang dikumpulkan. Adapun wawancara tidak langsung 

dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.
39

 

Agar data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dapat 

menyeluruh dan tepat sesuai dengai tujuan penelitian, perlu dirumuskan 

terlebih dahulu garis besar tentang pokok-pokok masalah yang akan 

ditanyakan sebagai panduan pelaksanaan wawancara. Langkah-langkah yang 

perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun kisi-kisi panduan wawancara. untuk memudahkan penyususnan 

pertanyaan sehingga sesuai dengan jenis data yang akan dikumpulkan, 

terlebih dahulu perlu disusun kisi-kisi panduan wawancara, meliputi 

tujuan dan pokok penelitian, rincian data yang dikumpulkan, serta rincian 

butir-butir pertanyaan.  

b. Memilih pertanyaan yang relevan, dipilih yang relevan sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih.  
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c. Membuat panduan wawancara yang siap untuk digunakan.
40

 

Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan dengan narasumber 

antara lain : 

1) Kepala sekolah yang bernama  bapak Sutarjo, untuk memperoleh data 

mengenai upaya yang dilakukan sekolah dalam menerapkan Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan. 

2) Wa. Ka Kurikulum  yang bernama ibu Hanna, untuk memperoleh data 

mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo. 

3) Ibu Ninik selaku TIM SPMI (TPMPS), untuk mengetahui data tentang 

kebijakan sekolah terhadap mutu pendidikan beserta alur penjaminan 

mutu. 

4) Siswi SMPN 2 Ponorogo, untuk mengetahui mutu sekolah setelah adanya 

penjaminan mutu pendidikan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isisnya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiw, dn berguna 

bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar dipeoleh, sukar 
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ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki.
41

 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Dan metode ini digunakan untuk menggumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang 

berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

mendalam.
42

 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatf 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Diantaranya daat diperoleh 

dengan adanya dokumen menunjukkan kebenaran atas fakta, dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat catatan harian, cenderamata, 

laporan, artefak, foto, dan ebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

al-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter 

trbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau 
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catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta data di 

server dan flashback, data tersimpan di website, dan lain-lain.
43

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
44

 

Analisi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Berdaskan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulan-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul.
45

 

Analisis data dalam dalam menggunakan analis data penelitian kualitatif, 

maka dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sampai mencapai 

keberhasilan, sehingga data yang diperoleh sudah benar-benar matang. Setelah itu 
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dengan menggunakan model milik Miles & Hubermen yaitu data reduction, data 

dispaly, dan conclusion drawing/ verivication.  

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

1. Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya.. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik dan lainnya. Bila pola yang ditemukan telah didukung 

Pengumpulan  

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan 
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oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan didisplay pada laporan akhir penelitian. 

3. Langkah kertiga dalam analisis data kualitatif  adalah penarikan 

kesimpulan(verifikasi).
46

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
47

 Dalam penelitian kualitatif ini 

penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan tringulasi. Ketekunan 

dalam pengamatan yang di      maksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Mengadakan  pengamatan dengan dengan teliti dan rinci adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. 

2. Pengamatan yang tekun 

Kekuatan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan isu yang sedang di 

cari  dan Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, dan untuk 
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pengamatan ini dilakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesanimbungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponoroogo. 

3. Tringulasi 

Tekhnik triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai tekhnik pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan : 

sumber,metode, penyidik dan teori. Hal ini dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengematan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan pa 

yang dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan seperti orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, pemerintah 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
48
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H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terkahir dari penelitian 3 yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan 

ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika 

penelitian lapangan.  

Tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.
49

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dengan membawa desain yang dirancang sedemikian rupa bisa saja 

tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, mungkin tidak memiliki relevansi dengan situasi objek yang 

diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus memulai membuat formulasi 

desain yang baru lagi (new research design) atau teknik baru lagi dan mulai 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu kesituasi yang lain.
50
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Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data.
51

 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pekerjaan analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih nama yang 

penting dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan  

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.  

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan 

tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 

penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini 

penelitian hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia membuat laporan apa 

adanya, objektif walaupun dalam banyak hal ia akan menghadapi kesukaran.
52
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SMPN 2 Ponorogo 

a. Nama Sekolah :  SMP Negeri 2 Ponorogo 

b. No. Statistik Sekolah :  201051117002 

c. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2  

d. Alamat Sekolah :  Jl. Jend. Basuki Rachmad no. 44 

Ponorogo 

    : (Kecamatan) Ponorogo 

    :  (Kabupaten/Kota) Ponorogo 

    : (Propinsi) Jawa Timur 

e. Telepon/HP/Fax :  (0352) 481258 

f. Status Sekolah : Negeri/Swasta  (coret yang tidak 

perlu) 

g. Nilai Akreditasi Sekolah :  A Skor      = 94 

h. Luas Lahan, dan jumlah rombel  :  

Luas Lahan   : 5777m2 

Jumlah ruang pada lantai 1  : 25 

Jumlah ruang pada lantai 2  : 23 

Jumlah ruang pada lantai 3 : - 

Lantai  =  2    
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Jumlah Rombel   : 28  

Nilai Akreditasi Sekolah :  A 

2. Sejarah Berdirinya SMPN 2 Ponorogo 

Di Kabupaten Ponorogo SMP Negeri 2 Ponorogo merupakan SMP 

Negeri yang tertua setelah SMP Negeri 1 Ponorogo. SMP Negeri 2 Ponorogo 

berdiri sejak tahun 1960, merupakan sekolah integrasi dari SGB Negeri 

Ponorogo. Namun demikian apa bila kita ingin mengetahui bagaimanakah 

sejarah berdirinya kita tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas, data 

pendukung tidak ada. Sekolah tidak menyimpan Akta Pendirian. Di kantor 

Dinas Pendidikanpun tidak ada. 

Menurut cerita berdirinya SMP Negeri 2 Ponorogo pada tanggal 8 

Agustus 1960. Hal yang menjai latar belakang berdirinya SMP Negeri 2 

Ponorogo ialah karena adanya Program Pemerintah dalam upaya peningkatan 

mutu calon tenaga guru. SGB dituutp diintegrasikan menjadi SMP. Sebagai 

pengganti, maka dibuka SGA Negeri dimana jenjang pendidikannya setingkat 

dengan SLTA. 

Pada kurun waktu yang bersamaan, Koperasi Batik “Bakti Ponorogo” 

membangun Gedung Sekolah di Jalan Batorokatong Ponorogo untuk SMA 

Negeri Ponorogo (sekarang dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Ponorogo). 

Gdung yang digunakan SMP Negeri 2 Ponorogo sebenarnya diperuntukkan 

SMA Negeri 1 Ponorogo. Gedung yang dulu ditempati SGB Negeri Ponorogo 

Akhirnya dipakai oleh SGA Negeri Ponorogo. 
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Pada mulanya Gedung Sekolah SMP Negeri 2 Ponorogo hanya terdiri 

10 ruang (9 ruang kelas, dan 1 ruang untuk kantor (Kantor Tata Usaha, Kantor 

Guru serta Kantor Kepala Sekolah)). Kondisi gedung tersebut telah 

mengalami upaya perluasan tanah serta jumlah ruang beberapa kali. 

Pada tahun 1971 diupayakan pengembangan gedung. Sisa tanah yang 

ada dimanfaatkan untuk menambahi jumlah ruang untuk digunakan sebagai 

Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, setra Tata Usaha. Dngan demikian ada 

sisa  ruang kelas (dulu digunakan untuk kantor) maka penerimaan siswa kelas 

1 tahun pelajaran 1972 ditambah satu kelas, sehingga jumlah skelas 

kesluruhan menjadi 10 kelas. 

Pada tahun 1976 dilakukan perluasan tanah di belakang sekolah yang 

akhirnya dapat digunakan untuk membangun 4 ruang kelas abru, 1 ruang 

Laboratorium IPA, serta1 ruang Perpustakaan. Jumlah ruang kelas menjadi 14 

ruang. Tahun 1976 Pagu penerimaan iswa ditambah dari 4 kelas menjadi 8 

kelas (4 kelas masuk pagi dan 4 kelas masuk siang). Jumlah ruang kelas 

keseluruhan 24 kelas. 

Upaya perluasan tanah kembali dilakukan Tahun 1985 dan digunakan 

membangun ruang ketrampilan. Tahu 1988 dapat membeli tanah kembali dan 

digunakan untuk membangun 4 ruang kelas baru. 

Pada Tahun 1997 perluasan tanah kembali dilakukan, direncanakan 

agar dapat memenuhi kekurangan ruang kelas. Pada Tahun 2004 dilakukan 

rehab 4 ruang kelas menjadi 8 ruang kelas. Dan tahun 2006 dibangun lagi 10 
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ruang. Dengan demikian jumlah rang kelas menjadi 24 sehingga seluruh siswa 

dapat masuk pagi hari. Pada tahun yang sama SMP Negeri 2 Ponorogo 

ditetapkan sebagai Rinitsan Sekolah berstandar Nasional. 

Kondisi sekolah pada saat ini keadaannya sudah berbeda sekali. 

Bangunan yang ada pada saat sekarang adalah bangunan baru. Sekarang sudah 

tidak ada lagi yang dapat mengingatkan kita bagaimana SMP Negeri 2 tempo 

dulu. Dua ruang yang sekarang masih tersisa sudah tidah layak lagi. Jika saat 

ini belum dibongkar hanya dikarenakan masih dibutuhkan sebagai gudang 

selama pembangunan Ruang Serba Guna, dan setelah itu akan dibongkar 

untuk dijadikan halaman. 

Demikianlah asal mula SMP Negeri 2 Ponorogo dan 

perkembangannya sampai saat ini. Diawali dari kondisi sekolah yang hanya 

menarik minat anak pedesaan sehingga dijuluki “Sekolah Ndeso” bahkan 

disebut Sekolah Wedus/ Sekolah Pitik (karena dekat dengan pasar Kambing/ 

Pasar Ayam). Sekarang SMP Negeri 2 Ponorogo menjadi sekolah yang 

diminati oleh para lulusan Sekolah Dasar. Setiap dilaksanakan Penerimaan 

Peserta Didik Baru, jumlah pendaftar selalu melimpah. 

3. Letak Geografis SMPN 2 Ponorogo 

SMP NEGERI 2 Ponorogo merupakan salah satu SMP favorit yang 

ada di Ponorogo, terletak di Jl. Jendral Basuki Rahmad 44 Ponorogo, tepatnya 

bersebelahan dengan Komando distrik Militer (KODIM) 0802 Ponorogo. 
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4. Visi Misi SMPN 2 Ponorogo 

a. Visi 

Unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berakar pada budaya bangsa 

dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif 

2) Mengembangkan kurikulum berdiverifikasi 

3) Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan 

4) Membiasakan sopan santun dengan seluruh warga sekolah 

5) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga bertanah air Indonesia 

6) Memiliki wawasan lingkungan yang bersih dan sehat 

7) Mengembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang 

dianut. 

5. Data Siswa Selama 4 Tahun 

Tahun 

Pelajaran 

Jml 

Pendaftar 

(Cln 

Siswa 

Baru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Jumlah  

 (Kls. VII + VIII 

+ IX) 

Jml 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 
Siswa Rombel 

2014/2015 
576 

orang 

286 

org 
9 

321 

org 
10 

285 

org 
9 

892 

org 
28 

2015/2016 519 org 
285 

org 
9 

288 

org 
9 

317 

org 
10 

890 

org 
28 

2016/2017 
868 

orang 

320 

org 
10 

288 

org 
9 

287 

org 
9 

895 

org 
28 

2017/2018 
875 

orang 

286 

org 
10 

316 

org 
9 

278 

org 
9 

880 

org 
28 

6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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a. Kepala Sekolah 

No Jabatan Nama 

Jenis 

Kela-

min 
Usia 

Pend 

Akhir 

Masa 

Kerja 

L P 

1. 
Kepala 

Sekolah 
Sutarjo, S.Pd. M.Pd.  √  55 S.2 34 Th 

2. 

Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Sri Purwaningsih, 

S.Pd. 
 √ 56 S.1 32 Th 

3. 

Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Sri Handayani, 

S.Pd. 
 √ 48 S.1 22 Th 

4. 

Wakil 

Kepala 

Sekolah 

Titik Supriyati, 

S.Pd. 
 √ 54 S.1 33Th 

 

b. Guru 

Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah 

No. Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah 
GT/ PNS GTT/Guru 

Bantu 

L P L P 

1. S3/S2 3 6 - - 9 

2. S1 12 25 5 5 47 

3. D-4 - - - - - 

4. D3/Sarmud - 1 - - 1 

5. D2 2 - - - 2 

6. D1 - - - - - 

7. ≤ SMA/sederajat - - - - - 

Jumlah 17 31 5 5 59 

 

c. Sarana dan Prasarana 

1) Data Ruang Belajar  
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Jenis Ruangan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi*) 

Jenis 

Ruangan 

Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi 

1. Perpustakaan 1 15 x 8 Baik Lab. Bahasa 1 8 x 15 Baik 

2. Lab. IPA 2 15 x 8 Baik Lab. 

Komputer 

3 8x15 / 

8x8  

15x8 

Baik 

3. Ketrampilan - - - PTD - - - 

4. Ruang Multimedia 1 7 x 9 Baik Aula 1 12,5 x29 Baik 

5. Kesenian  / 

Kerawitan 

1 8 x 8 Baik 10.    

  

2) Data Ruang Kantor 

Jenis Ruangan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi*) 

1. Kepala Sekolah 1 12x6 Baik 

2. Wakil Kepala Sekolah 1 6x5 Baik 

3. Guru 1 12x7 Baik 

4. Tata Usaha 1 10x6 Baik 

5. Tamu - - - 

6. Komite 1 4x4 Baik 

 

3) Data Ruang Penunjang 

Jenis Ruangan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi*) Jenis Ruangan 

Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi*) 

1. Gudang 3 3x3 Baik 11. Ganti - - - 

2. Dapur 1 3x4 Baik 12. Koperasi 1 6x4 Baik 

3. Reproduksi - -  13. Hall/lobi 1 - - 

4. KM/WC 

Guru/TU 
6 

1,5 x 

1,5 
Baik 14. Kantin 5 4x3 Baik 

5. KM/WC 

Siswa 
26 

1,5 x 

1,5 

14 Baik / 

12 Rusak 

sedang 

15. Rumah 

Pompa/    

Menara Air 

- - - 

6. BK 1 7x3 Baik 
16. Bangsal 

Kendaraan 
- - - 

7. UKS 1 7x9 Baik 17. Rumah - - - 
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Penjaga 

8. 

PMR/Pramuka 
1 4x3 Baik 18. Pos Jaga - - - 

9. OSIS 1 4x3 Baik 
19. Kantin 

Kejujuran 
1 3x3 Baik 

10. Ibadah 1 7x7 Baik     

 

4) Lapangan Olahraga dan Upacara 

Lapangan 
Jumlah 

(buah) 

Ukuran 

(pxl) 
Kondisi Keterangan 

1. Lapangan Olahraga 

    a. Bola Volly  

    b. Basket 

    c. Futsal 

    d. .......................... 

    e. .......................... 

 

1 

1 

1 

 

Standart  

Standart 

Standart 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

Menyatu dengan lapangan 

basket, lapangan futsal dan 

lapangan tenis  

2. Lapangan Upacara 1 26x15 Baik  

 

5) Tanah 

Kepemilikan Tanah  :  Pemerintah/ yayasan/ pribadi/ 

menyewa/ menumpang*) 

Status Tanah :  SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual 

Beli/Hibah*) 

Luas Lahan/Tanah  : 5.777 m
2
 

Luas Tanah Terbangun : 4.737 m
2
 

Luas Tanah Siap Bangun : -  m
2
 

Luas Lantai Atas Siap Bangun  : -  m
2
 *) 

 Coret yang tidak perlu 



 

61 
 

Lampirkan rencana tapak (site plan) sekolah skalatis (berskala) 

dengan ukuran kertas minimal A4. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kebijakan Mutu Pendidikan 

kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja 

dan bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi 

agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap sekolah dalam menjalankan 

sistem penjaminan mutu harus mempunyai kebijakan tersendiri tanpa 

meninggalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  

SMPN 2 Ponorogo merupakan sebagai sekolah yang 

mengimplementasi Kebijakan Mutu Pendidikan dan sebagai sekolah yang 

meningkatkan mutu melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) secara 

mandiri merumuskan dan membuat beberapa kebijakan yang dirasa penting 

guna meningkatkan mutu pendidikan pada sekolahnya. SMPN 2 Ponorogo 

sebagai sekolah menengah yang mengelola pendidikannya berdasarkan pada 

kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah berfokus kepada tiga 

Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Sarana Prasarana dengan memiliki beberapa program 

kebijakan untuk mendapatkan output pendidikan yang bermutu.  

a. Standar Proses 



 

62 
 

Proses pendidikan di SMPN 2 Ponorogo telah mengikuti Standar 

Nasional Pendidikan mengenai Standar Proses Belajar Mengajar, Standar 

tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penutup serta 

pengawasan pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk dapat 

terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien SMPN 2 

Ponorogo sebagai sekolah MBS secara mandiri menetapkan dan 

mengimplementasi beberapa kebijakan guna meningkatkan mutu 

pendidikannya. 

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu 

Bapak Sutarjo: 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, kami meembuat 

kebijakan-kebijakan salah satunya dalam standar proses. Yaitu 

dengan membuat peraturan/tata tertib bagi guru, karyawan 

maupun siswanya. Kebijakan ini dibuat sesuai kesepakatan antara 

kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa kesepakatan ini 

diadakan agar tidak ada yang rugi salah satu pihak apabila 

kebijakan ini dilakukan. Tata tertib ini dibuat untuk 

menyesuainkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai bersama. 

Adapun tata tertib bagi guru dan karyawan: Datang ke sekolah 

sesuai jam kerja, mengisi daftar hadir, izin jika berhalangan, 

memakai pakaian yang rapi dan sopan, setiap hari senin mngikuti 

upacara bendera, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, 

guru dan karyawan wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan 

keamanan lingkungan sekolah. kalau untuk siswanya ya sepatu 

wajib hitam, pramuka wajib, datang maksimal 15 menit sebelum 

bel, berjabat tangan dengan guru, berdo’a dengan Asmaul 

Husna.
53
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Hal ini sama juga yang dikatakan oleh Ibu Ninik sebagai tim 

TPMPS: 

Kebijakan itu pasti ada apalagi standar proses, banyak kebijkana 

yang diberikan terhadap guru-guru dan karyawan salah satunya 

ya datang ke sekolah tepat waktu, kalau hari senin wajib ikut 

upacara, mengisi daftar hadir, pakaian yang rapi dan sopan, 

dilarang pakek perhiasan yang berlebihan. Untuk siswanya, 

sepatu wajib hitam, datang maksimal 15 menit sebelum bel, 

ekstrakulikulernya wajib ikut pramuka, berjabat tangan dengan 

guru-guru, berdo’a dengan Asmaul Husna.
54

 

 

Berikut ini wawancara kepada salah satu siswa SMPN 2 

Ponororgo tentang tata tertib sekolah yaitu syahru: 

Tata tertib yang utama itu sepatu wajib hitam, kaos kaki minimal 

sekepalan tangan diatas mata kaki, pramuka wajib masu kalau 

telat disuruh beli pupuk, baju dimasukkan, bagi cowok rambut 

nggak boleh panjang, datang maksimal 15 menit sebelum bel 

berbunyi.
55

 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa SMPN 

2 Ponorogo menetapkan beberapa kebijakan agar dapat menerapkan dan 

memaksimalkan Standar Proses yang sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan 

baik. 

b. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Siswa 
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diharapkan dapat melebihi dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang dibuat oleh guru pada setiap mata pelajaran. Selain dalam proses 

belajar mengajar kompetensi lulusan juga diaplikasikan dalam bentuk 

pengalaman belajar yang diaplikasikan sehari-hari agar siswa dapat 

berkembang dengan keterampilan yang ada.  

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu 

Sutarjo: 

Adapun kebijakan sekolah mengenai kemampuan sikap, pihak 

sekolah menanamkan pendidikan karakter yang dibungkus dalam 

bentuk tulisan, pembiasaan, maupun lisan. juga dilakukan dengan 

pemberian contoh dari guru kepada siswa Seperti, penanaman 

kedisiplinan, seorang guru di awal pelajaran tidak boleh terlambat 

masuk ke dalam kelas dan meminta izin apabila ingin ke luar saat 

jam pelajaran masih berlangsung. Selain itu penanaman karakter 

seperti simpati empati, menjaga lingkungan, tiga S (senyum, sapa, 

salam), berbagi tugas, berperilaku sopan dan lain sebagainya. 

Kalau dalam hal pengetahuan sekolah menerapkan sekolah 

berbasis budaya, dan adiwiyata. Ketrampilan sekolah memberi 

kebijakan melalui bakat siswa, ekstrakulikuler seperti pramuka, 

futsal. Selain itu di sekolah kita ada literasi yang tidaka ada di 

sekolah lain, satu anak satu karya tulisan. Bapak menteri kemaren 

datang ke sini dengan mengatakan “SMP menuju asa”. Untuk 

ekstrakulikulernya terdapat ekstrakulikuler pilihan, tidak wajib 

diikuti semua siswa.
56

 

 

 

 

Sama halnya dikatakan oleh Ibu Ninik sebagai tim TPMPS: 

Kemampuan sikap bisa berbentuk dalam pendidikan karakter 

yang di apresiasikan melalui tulisan, pembiasaan, maupun lisan. 

Dalam hal pengetahuan sekolah mempunyai program sekolah 
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berbasis budaya dan Adiwiyata. Sedangkan ketrampilan 

diapresiasikan melalui bakat-bakat siswa dan ekstrakulikuler, 

ekstrakulikuler ini ada dua yang wajib dan tidak wajib. Yang 

wajib ya pramuka yang tidak wajib seperti futsal, voly, tari dll.
57

 

 

Serupa juga yang dikatakan oleh Niken salah satu siswa di SMPN 

2 Ponorogo: 

Sekolah sudah mempunyai program adiwiyata, ekstrakulikulernya 

maju salah satunya dalam hal pramuka. Dan pramuka itu wajib 

bagi siswa. Prestasi yang didapatkan melalui pramuka banyak 

juga. Yang tidak wajib seperti futsal, voly, pmr, bulutangkis dll.
58

 

 

Dengan adanya Sistem penjaminan mutu sekolah, sekolah 

mempunyai program yang berguna yaitu program Adiwiyata yaitu 

program penghijauan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan sekolah dan green house yaitu rumah yang berisi tanaman-

tanaman hijau yang bertujuan untuk menghijaukan kembali sekolah serta 

melatih siswa akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. 

Dalam mencetak lulusan yang baik sekolah yang basicnya SMP 

juga memperhatikan dalam hal pengetahuan agama, agar mempunyai 

lulusan yang tidak hanya ahli dalam bidang umum tetapi juga bidang  

keagamaan terutama  pendidikan agama Islam. 

Dalam hal ini di ungkapkan oleh Ibu Hanna sebagai Wa. Ka 

Kurikulum: 
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Mutu pendidikan agama Islam di SMPN 2 Ponorogo secara 

umum bisa dikatakan baik. Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SMPN 2 termasuk unggulan. Selain itu juga mempunyai program  

yaitu CI (Cerdas Istimewa), bentuk kegiatannya setiap hari jum’at 

jam 1 sampai jam 3 ada pembinaan intensif. Adanya kultum 7 

menit pada hari jum’at pagi narasumbernya anak-anak.
59

 

 

Berikut merupakan prestasi Akademik siswa SMPN 2 Ponorogo: 

No. 
Nama 

Lomba 

Tahun 2015/2016 Tahun 2016/2017 

Juara ke:  

Tingkat 
Juara 

ke: 

Tingkat 

Kab/ 

Kota 
Propinsi Nasional 

Kab/ 

Kota 
Propinsi Nasional 

1.  

Menulis 

surat untuk 

Bupati 

- - - - 3 √ - - 

2.  
M’one 

Competition 
- - - - 1 √ - - 

3.  Puisi - - - - 4 √ - - 

4.  

Smga 

Journalish 

Adventure 

- - - - 2 √ - - 

5.  
OSN 

Matematika 
- - - - 3 √   

6.  
Olimpiade 

MIPA 
1 √ 1 √     

7.  
Olimpiade 

IPA  
1 √ 1 √     

8.  

Science and 

Art 

Competition 

(Dai) 

2 √ 2 √     

9.  IPA 3 √ 3 √     

10.  IPA 
Harapan 

3 
√ 

Harapan 

3 
√     

11.  Bhs. Inggris 3 √ 3 √     

12.  Bhs. Inggris 
Harapan 

2 
√ 

Harapan 

2 
√     

13.  
Olimpiade 

IPA  
 √  √     

14.  

Olimpiade 

Keagamaan 

(Dai) 

2 

 

√ - - 

 

   

15.  Dai 1 √ - -     
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No. 
Nama 

Lomba 

Tahun 2015/2016 Tahun 2016/2017 

Juara ke:  

Tingkat 
Juara 

ke: 

Tingkat 

Kab/ 

Kota 
Propinsi Nasional 

Kab/ 

Kota 
Propinsi Nasional 

16.  Adan 
Harapan 

2 
√ - -     

17.  Pidato 1 √ - -     

18.  

Olimpiade 

Bahasa 

Inggris 

2 √ - -     

19.  

Olimpiade 

Bahasa 

Inggris 

Harapan 

2 
√ - -     

20.  Jurnalistik 1 √ - -     

21.  
Desain 

Poster 
2 √ - -     

22.  

Olimpiade 

Ganesa  

Bahasa 

Inggris 

1  √ - -    
 

 

23.  
Bahasa 

Inggris 
3 √ - -     

24.  Tari 1 √ - -     

25.  Tari 2 √ - -     

26.  
Mading 3 

dimensi 
    4 √ - - 

27.  
Single vocal 

art music 
    2 √ - - 

28.  DAI SAC     4 √ - - 

29.  
Tari lepas 

reog Pa 
    2 √ - - 

30.  
Tari lepas 

reog Pi 
    2 √ - - 

31.  Qiro’ah FRI     1 √ - - 

32.  

Cerpen 

STMJ calls 

2017 

    2 √ - - 

33.  PSP     2 - √ - 

 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutarjo selaku Kepala Sekolah 

di SMPN 2 Ponorogo: 
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Guru dan sekolahan harus bekerja sama dalam mengembangkan  

pembelajran PAI Di SMPN 2 Ponorogo ini diantaranya dengan 

guru yang aktif, meskipun kemampuan guru yang berbeda-beda, 

tetapi kalau gurunya aktif itu sudah ada nilainya. yang kedua guru 

agama seharusnya datang terlebih dahulu dan pulang paling akhir, 

gurunya harus aktif dalam mengikuti MGMP, karena disana 

banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan yang kaitannya 

dengan PAI terbukti jika satu saja tidak mengikuti MGMP pasti 

ketinggalan seperti tentang IT, karena bagaimanapun figur 

seorang guru agama itu juga diteladani oleh anak-anak bagaimana 

kita melatih anak-anak sedangkan kita saja tidak, terkait 

kemampuan saya pikir siapapun jika mau belajar pasti bisa. 

MGMP dilakukan 1 minggu satu kali, terbukti di SMPN 2 

Ponorogo pembelajaran PAI sudah dilengkapi dengan IT, yaitu 

LCD lengkap itu semua dalam rangka meningkatkan mutu PAI 

jadi cukup datang kemusholla saja sudah cukup.
60

 

  

 

Setelah diadakannya wawancara kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa SMPN 2 Ponorogo telah mengimplementasi Standar 

kompetensi lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan dengan memiliki 

beberapa kebijakan seperti pendidikan karakter yang mencangkup sikap 

siswa, pendidikan pengembangan bakat dan pendidikan sekolah 

adiwiyata yang mencangkup pengetahuan siswa, serta pendidikan 

pengembangan bakat yang mencangkup keterampilan yang dimiliki 

siswa lulusan SMPN 2 Ponorogo. Mencetak lulusan yang tidak hanya 

ahli dalam umum saja melainkan untuk Pendidikan Agama Islam nya 

juga baik.  

c. Standar Sarana dan Prasarana 
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Standar sarana prasarana yang ada di SMPN 2 Ponorogo juga 

telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana prasarana 

yang ditunjukan dalam kelengkapan fasilitas seperti ruang kelas yang 

dilengkapi LCD, perpustakaan yang memiliki buku terbaru serta 

laboratorium IPA yang lengkap. Oleh karena itu, SMPN 2 Ponorogo 

memiliki kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan 

sarana prasarana. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak kepala sekolah yaitu 

Sutarjo: 

Untuk sarana dan prasaran di sekolah ini cukup memadai. Mulai 

dari kelas yang, perpustakaan, lab ipa, mushola, green house, 

lapangan, kantin, lab komputer, dan kamar mandi. Dan itu semua 

ada tata tertibnya sendiri. misalnya, mau pinjem buku di 

perpustakaan wajib mengisi buku pinjaman dan wajib 

mengembalikan. Menggunakan lab ipa dan lab komputer 

seperlunya saja.
61

 

 

 

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Ninik sebagai tim TPMPS: 

Sarana dan Prasarana di SMPN 2 Ponorogo ini sangat bagus. 

Dalam menggunakan ada tata tertibnya sendiri. Menggunakan 

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
62

 

 

                                                           
61

 Lihat Transkip Wawancara: 01/W/23-5/2018 
62

 Lihat Transkip Wawancara: 02/W/19-5/2018 



 

70 
 

Tak beda jauh yang dikatakan oleh Syahrul salah satu siswa di 

SMPN 2 Ponorogo: 

Fasilitas sekolah sangat baik. Dari ruang kelas, terus lab ipa dan 

lab komputer, lapangan, perpustakaan. Sekolah juga memberi 

ruang osis sendiri, uks, dan pramuka. Ada green house juga, 

tempat beribadah. Ketika mengembalikan buku perpus kog telat 

itu di denda.
63

 

 

 

Berdasarkan beberapa hal di atas kemudian dapat disimpulkan 

bahwa SMPN 2 Ponorogo memiliki sarana prasarana yang lengkap dan 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan memaksimalkannya 

melalui beberapa kebijakan-kebijakan. 

Dalam pembentukan atau pembuatan suatu kebijakan/tata tertib 

pasti ada tujuan dalam pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Sutarjo: 

Tujuan adanya kebijakan ini ya agar mereka tidak nyleweng, 

tidak sembarangan dalam berbuat sesuatu, mendisiplinkan 

mereka, memberi tahu bahwa semua itu ada aturannya tidak asal-

asalan. Dan ini sangat berguna bagi siswa yang bendel sulit 

diatur.
64

 

 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Niken salah satu siswa SMPN 

2 Ponorogo: 

Tujuan dari tata tertib ya agar kami disiplin. Agar berhati-hati 

dalam melakukan suatu hal. kalau nggak ada tata tertib pasti 

banyak siswa yang bandel, keluar masuk sekolah tanpa izin dll.
65
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Berdasarkan ketiga hal di atas kemudian dapat disimpulkan 

bahwa SMPN 2 Ponorogo membuat dan mengimplementasi beberapa 

kebijakan terkait Standar proses, Standar kompetensi lulusan dan Standar 

sarana prasarana guna meningkatkan dan menjaga output mutu 

pendidikannya. 

2. Langkah-langkah Penjaminan Mutu 

Penjaminan bisa dilakukan secara menyeluruh maupun dalam batas 

berjenjang yang dimaksud dengan menyeluruh adalah seluruh proses yang 

terkait didalam sekolah, seperti penerimaan siswa baru, pembelajaran hingga 

proses meluluskan siswa yang dijamin mutunya.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan terdapat langkah-langkah yang haus 

di penuhi.  

Sesuai wawancara bersama Ibu Ninik Selaku tim TPMPS: 

Alur kerja Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 2   itu 

berangkat dari EDS, Rapot sekolah (PMP) yang kemudian 

mendapatkan nilai (bintang 4, 5 dst) nilai yang kurang itu diobati 

lewat SPMI. Tahap SPMI melalui pemetaan dari rapot kemudian, 

penyusunan perencanaan pemenuhan, pelaksanaan, evaluasi dan 

penetapan mutu yang baru.
66

 

 

Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Hanna selaku Wa. Ka. 

Kurikulum: 

Langkah kami dalam penjaminan mutu pendidikan di SMPN 2 

Ponorogo ini adalah, memetakan mutu terlebih dahulu kemudian 
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menyusun rencana pemenuhan, pelakasaanya, evaluasi tindak 

lanjut.
67

 

 

Dalam wawancara bersama bapak Supratman sebagai koordinator 

tim TPMPS mengakatan bahwa: 

Langkah dalam penjaminan mutu yang Pertama adalah pemetaan 

mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan langkah-

langkah: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data dan pembuatan peta mutu. Selain kegiatan itu ada 

rekomendasi perbaikan dan masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, 

penyusunan rencana peningkatan mutu dengan menggunakan peta 

mutu sebagai masukan utama, disamping itu dokumen kebijakan 

pemerintah sebgai kurikulum dan standar nasional pendidikan serta 

dokumen rencana pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan mutu 

melalui kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses 

pembelajaran. Keempat,monitoring dan evaluasi, guna untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan  peningkatan mutu berjalan sesuai 

rencana yang telah disusun. Kelima, penetapan standar mutu baru.
68

 

 

Dari paparan data  di atas dapat kita ketahui bahwa dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah harus mempunyai langkah-langkah 

untuk meningkatkan suatu pendidikan agar berjalan dengan lancar dan 

menghasilkan rapor yang baik. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 2 Ponorogo 

1. Kebijakan Mutu Pendidikan di SMPN 2 Ponorogo 

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan 

dambaan bagi setiap warga negara. Masyarakat baik yang terorganisir dalam 

suatu lembaga pendidikan, maupun orang tua/wali murid sangat berharap agar 

murid dan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang bermutu agar nanti 

dapat bersaing dalam menjalani kehidupan.  

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan berupa program 

atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang mengacu pada delapan 

Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP. Nomor 19 Tahun 2005 yaitu: 

a. Standar Isi 

b. Standar Proses 

c. Standar Kompetensi Lulusan 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

e. Standar Pengelolaan 

f. Standar Sarana dan Prasarana 

g. Standar Pembiayaan 

h. Standar Penilaian 
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Kebijakan mutu pendidikan dibuat secara bersama agar tidak 

merugikan pihak yang lain. Kebijakan ini terpacu pada delapan SNP yang 

masing-masing memiliki kebijakan tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Sutarjo “Dari delapan Standar Nasioanal Pendidikan kami mengambil 

tiga poin terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu Standar 

Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana Prasarana”. 

1) Standar Proses 

Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan 

pelaksanaan proses belajar mengajar pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai Standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

yang menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang dislenggarakan 

harus secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi, 

serta memberikan ruang cukup untuk kreativitas dan kemandirian. Di 

SMPN 2 Ponorogo ini dalam proses belajar mengajar sudah bisa dibilang 

baik.  

Proses belajar mengaajar di SMPN 2 Ponorogo ini dilaksanakan 

melalui beberapa tahap yaitu: perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien.  
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SMPN 2 Ponorogo sebagai pelaksana kebijakan Standar nasional 

pendidikan yang dalam menjalankannya melalui perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat diawal smester dengan 

membuat RPP dan silabus. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

melalui pembukaan pembelajaran dengan do’a, menyisipkan motivasi, 

menggunakan media belajar serta menutupnya dengan salam serta untuk 

memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran SMPN 2 Ponorogo  memiliki 

beberapa kebijakan seperti tata tertib bagi guru maupun karyawan dan 

siswanya. Untuk proses penilaian, penilaian dilakukan sesuai dengan 

Standar penilaian yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengawasan 

pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan supervisi dari dinas 

pendidikan. 

Adapun tata tertib bagi guru dan karyawan meliputi Datang ke 

sekolah sesuai jam kerja, mengisi daftar hadir, izin jika berhalangan, 

memakai pakaian yang rapi dan sopan, setiap hari senin mngikuti upacara 

bendera, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, dan wajib menjaga 

ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. 

Sedangkan tata tertib untuk siswa yaitu sepatu wajib hitam, 

pramuka wajib, datang maksimal 15 menit sebelum bel, berjabat tangan 

dengan guru, berdo’a dengan Asmaul Husna. 
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2) Standar Kompetensi Lulusan  

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. SMPN 2 

Ponorogo  memiliki beberapa kebijakan guna memiliki Standar 

kompetensi lulusan atau output yang bermutu dan berkompetensi di 

bidangnya. Kebijakan tersebut mencangkup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa. 

Sekolah mengeluarkan kebijakan dalam kemampuan Sikap 

melalui pendidikan karakter yang di balut dalam bentuk tulisan, 

pembiasaan, maupun lisan. Dari bentuk tulisan SMPN 2 Ponorogo ada 

program Literasi yang diikuti oleh semua siswa, satu anak satu karya 

tulisan. Pembiasaan, sekolah mengajarkan untuk berjabat tangan dengan 

guru. Lisan, siswa di anjurkan berkata dengan baik dan sopan. Selain itu 

terdapat slogan Tiga S (senyum, sapa, salam).  

Sedangkan untuk mendapatkan kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencangkup pengetahuan SMPN 2 Ponorogo memiliki beberapa 

kebijakan sebagai berikut  Pertama, penerapan sekolah berbasis budaya 

Sekolah berbasis budaya SMPN 2 Ponorogo mewujudkannya melalui 

mata pelajaran tari dan bahasa daerah yang dimasukkan menjadi salah 

satu pelajaran di dalam kelas. Mata pelajaran tari ini khusus untuk tari-tari 

tradisional dan dalam pelajarannya guru juga menggunakan bahasa Jawa.  
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Sekolah berbasis budaya tersebut dimaksudkan agar siswa dan 

warga sekolah menghargai dan sadar akan kekayaan bangsa dan bahasa 

Indonesia Kedua, sekolah Adiwiyata, sekolah adiwiyata yang merupakan 

program kementrian lingkungan hidup dalam rangka mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya 

pelestarian lingkungan hidup. Mewujudkannya dengan program cinta 

lingkungan yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah dalam bentuk 

pelestarian, perawatan dan penggunaan media hijau. Hal ini bertujuan 

agar memperkaya pengetahuan baik dalam bidang budaya maupun 

lingkungan dan untuk dapat mengimplementasi kompetensi lulusan yang 

bermutu. 

Kompetensi lulusan yang bermutu selain dalam sikap dan 

pengetahuan juga harus mencangkup keterampilan. SMPN 2 Ponorogo 

memiliki kebijakan melalui pendidikan pengembangan bakat siswa. 

Pendidikan pengembangan bakat siswa merupakan pendidikan yang 

difokuskan pada bakat yang dimiliki oleh siswa yang diawasi langsung 

oleh guru maupun pembina. Para guru ditugaskan untuk terjun langsung 

mengawasi dan mendampingi siswa dalam menggali, mengasah, maupun 

menemukan bakat dalam diri yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, 

penanaman pendidikan tersebut juga dapat melatih siswa untuk berbesar 

hati dan bersemangat apabila ingin mencapai sesuatu. Hal tersebut 

ditanamkan melalui lomba-lomba yang diadakan oleh pihak sekolah 
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maupun pihak luar sekolah yang diikuti siswa-siswi kelas secara 

bergantian.  

Sekolah juga memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang 

dapat dipilih siswa untuk menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. 

Kegiatan ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh siswa seperti Pramuka. 

Sedangkan untuk ekstrakulikuler pilihan SMPN 2 Ponorogo menyediakan 

kegiatan sebagai berikut seperti tari, futsal, voly, basket, bulutangkis,  

taekwondo, pmr, pks, dewan penggalang. 

SMPN 2 Ponorogo yang bebasic SMP dalam arti umum tidak 

hanya mengeluarkan/output lulusan yang ahli umum saja melainkan 

dalam hal pendidikan agama juga baik.  Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Sutris sebagai guru mapel pendidika agama dan budi pekerti 

“Meskipun hanya ada dua guru PNS di SMPN 2 Ponorogo ini kami 

mengambil kebijakan untuk mengambil guru dari luar,mentor-mentor 

yang profesional”. Pendidikan Agama dan Budi pekerti ini merupakan 

unggulan di SMPN 2 Ponorogo. Terdapat tujuh pelajaran PAI melalui 

program CI (Cerdas Istimewa). Bentuk kegiatannya jum’at jam 1 sampai 

jam 3 ada pembinaan intensif. Banyak prestasi-prestasi yang didapat 

dalam pendidikan agama dan budi pekerti salah satunya juara 1 CC di 

Provinsi, lomba Da’i juara 2 jawa timur. 
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3) Standar Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

pendidikan. Standar ini mengenai kriteria minimal tentang ruang belajar, 

perpustakaan, tempat olah raga, tempat ibadah, laboratorium, dan sumber 

belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses belajar 

mengajar. Di dalam Standar sarana dan prasarana ini juga termasuk ke 

dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Keadaan sarana prasarana di SMPN 2 Ponorogo tergolong lengkap 

dengan memiliki beberapa fasilitas seperti ruang kelas yang dilengkapi 

LCD, perpustakaan yang memiliki buku terbaru serta laboratorium IPA 

yang lengkap, lab komputer, untuk osis mempunyai ruang osis sendiri, 

uks, pramuka, tempat ibadah. SMPN 2 Ponorogo memiliki beberapa 

kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sarana 

prasarana. Pertama, Kebijakan yang mengharuskan mengisi daftar 

peminjaman. Kedua, Pewajiban pemaksimalan penggunaan sarana dan 

prasarana yang ada di SMPN 2 Ponorogo seperti perpustakaan, 

laboratorium IPA, lab TIK, aula dan lain sebagainya. 

Tujuan dari sebuah kebijakan adalah untuk mengatasi masalah-

masalah yang ada di SMPN 2 Ponorogo seperti halnya siswa yang bandel, 

berplilaku menyimpang. Atau masalah-masalah lainnya, seperti dalam hal 

kurikulum dll. 
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Dari semua paparan data di atas tentang kebijakan mutu 

pendidikan  di SMPN 2 Ponorogo sesuai dengan teori kebijakan mutu 

pendidikan  bahwa dalam kebijakan pendidikan mengacu pada delapan 

Standar Nasional Pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan ini 

memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri.  Yang membedakan di SMPN 2 

Ponorogo adalah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMPN 2 

Ponorogo mengambil tiga dari delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu 

Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana 

Prasarana.  

2. Langkah-langkah  Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 2 Ponorogo 

SMPN 2 Ponorogo dalam melaksanakan penjaminan mutu melalui 

langkah-langkah yaitu: 

1. Pemetaan dari rapot  

2. Penyusunan perencanaan pemenuhan 

3. Pelaksanaan mutu 

4. Evaluasi  

5. Penetapan mutu yang baru.  

Yang bertugas dalam melaksankan penjaminan mutu adalah tim 

TPMPS. SMPN 2 Ponorogo juga mempunyai tim TPMPS (Tim Penjaminan 

Mutu Pendidikan Sekolah) tim tersebut di ketuai oleh Bapak Supratman. 
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Dari analisis data tersebut terdapat perbedaan dengan teori langkah-

langkah penjaminan mutu yang terletak pada urutannya. Pada teori langkah 

pertama adalah penetapan standar, pemetaan mutu, penyususunan 

perencanaan pemenuhan, pelaksanaan mutu dan yang terahkir evaluasi mutu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan serta 

temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan mutu pendidikan di SMPN 2 Ponorogo mengacu pada delapan 

Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional 

Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar 

Sarana dan Prasarana. 

2. Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah. yaitu 

Pemetaan Mutu, Penyususnan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, 

Evaluasi mutu dan Penetapan standar. 

 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah  

Semoga dengan adanya fasilitas yang lengkap bisa lebih meningkatkan 

kualitas pendidikan dan mengeluarka peserta didik yang unggul dalam hal 

umum maupun agama. Untuk Siswa-siswi SMPN 2 Ponorogo semoga 

menjadi lulusan yang baik seperti yang dihrapakan sekolah. dengan mentaati 



 

83 
 

peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah di berikan oleh sekolah maka 

akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. 

2. Bagi Peneliti 

Semoga dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Untuk 

kebijakan kebijakan yang belum dijelaskan diharapkan diteruskan dan lebih 

dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 
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