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ABSTRAK 

Mujiati, 2019, Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo. Tesis, 

Pascasarjana. Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Ponorogo, 

Pembimbing Dr. Harjali, M.Pd. 

 

Kata Kunci :Mutu Lulusan Pendidikan,Kemitraan 

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses  pelaksanaan 

pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Mutu lulusan pendidikan 

khususnya madrasah saat ini dituntut mampu mengamalkan ajaran agama, 

berkarakter  dan juga menguasai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak lulusan madrasah yang kurang memiliki kepribadian 

yang berkarakter, mengamalkan ajaran agama, sekaligus berprestasi secara 

akademis dan non akademis. Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan 

tersebut kemudian madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo mengadakan 

kerjasama dengan UPT PSBR Jombang untuk meningkatkan mutu lulusan 

pendidikannya, yakni melalui kegiatan ekstrakurikuler dan system ganda di 

Madrasah dan asrama UPT PSBR sekaligus. 

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan upya 

peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR 

Jombang di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo, (2) Untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan pelaksanaan upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitraan UPT PSBR Jombang di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo, 

(3) Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil pelaksanaan upaya peningkatan 

mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR Jombang di MA 

Darul hikmah Sawoo Ponorogo 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dengan prosedur 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi non partisipasi dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan melalui pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan  : pertama, perencanaan upaya peningkatan mutu lulusan 

pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR Jombang di MA Darul 

Hikmah Sawoo Ponorogo diawali dengan mengadakan perencanaan yang matang 

tentang apa (what) tujuan kegiatan, mengapa (why) kegiatan itu dilakukan, 

bagaimana  (how) system dan tatakerjanya, kapan (when) prioritas waktu kegiatan 

itu dilakukan, dimana (where) tempat berlangsungnya kegiatan, siapa (who) yang 

terlibat termasuk tenaga kerja dan pelaksananya. Kedua, kegiatan dilaksanakan 

sesuai perencanaan yang sudah dirancang secara matang yaitu pada semester 

genap oleh kelas sebelas yang dibimbing langsung oleh tim tutor  serta dibina oleh 

pengasuh dan Pembina asrama  UPT PSBR  Jombang Jawa Timur. Ketiga , Hasil 

Kemitraan antara MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan UPT PSBR 

Jombang sangat terlihat dengan adanya banyak perubahan yaitu lulusan dari MA 

Darul Hikmah : (1) Banyak alumni dari Madrasah diterima di Perguruan Tinggi 

Negeri lolos Seleksi Bidik misi, Span PTN, (2) Bagi siswa  yang tidak 



 

 

melanjutkan study, mereka ada yang  diterima bekerja di perusahaan-perusahaan 

ternama, dan ada juga yang membuka usaha sendiri dan mengembangkannya 

sendiri , (3) Madrasah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sehingga tiap 

tahun penerimaan murid baru semakin meningkat.  

 

ABSTRACT 

 

Mujiati. 2019. Efforts to Improve the Quality of Education Graduates Through 

thePartnership ProgramUPT PSBR Jombang East Java in Madrasah 

AliyahDarulHikamSawoPonorogo. Thesis, Postgraduate. Islamic 

Education Management, IAIN Ponorogo, Advisor Dr. Harjali, M.Pd. 

 

Keywords: Quality of Education Graduates, Partnerships 

 

 The quality of education graduates is very closely related to the process 

of implementing learning which is influenced by many factors. The quality of 

madrasa special education graduates is currently required to be able to practice 

religious teachings, character and also master knowledge. However, in reality 

there are still many madrasa graduates who lack character traits, practice religious 

teachings, as well as achieving academically and non-academically. Therefore, 

with these problems then madrasa aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo entered 

into a collaboration with UPT PSBR Jombang to improve the quality of its 

education graduates, namely through extracurricular activities and dual systems at 

Madrasas and UPBR PSBR at the same time. 

 This research aims: (1). To describe the planning of efforts to improve 

the quality of education graduates through the UPT PSBR Jombang partnership 

program at MA Darul Hikmah Sawoo ponorogo, (2) To describe and explain the 

implementation of efforts to improve the quality of education graduates through 

the UPT PSBR Jombang partnership program at MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo, (3) To describe and explain the results of the implementation of efforts 

to improve the quality of education graduates through the UPT PSBR Jombang 

partnership program in MA Darul hikmah Sawoo ponorogo 

 The approach used in this research is a qualitative approach, and the type 

of research is a case study. With data collection procedures using interviews, non-

participation observation and documentation. The analysis used is through data 

collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and 

verification. 

  Based on the process of data collection and analysis, this research resulted 

in: first, the planning of efforts to improve the quality of education graduates 

through the partnership program of UPT PSBR Jombang in MA Darul Hikmah 

Sawoo Ponorogo begins with a careful planning of what is the purpose of the 

activity, why (why) the activity it is done, how (how) the system and its work, 

when (when) the priority of the time the activity is carried out, where (where) the 

place of the activity takes place, who is involved including the workforce and the 

implementers.  Secondly, the activities are carried out according to the plan that 

has been carefully planned, namely in the even semester by the eleventh grade 



 

 

who are guided directly by a team of tutors and fostered by caregivers and UPT 

PSBR boarding instructors in East Java. Third, the results of the partnership 

between MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo and UPT PSBR Jombang are very 

visible with many changes, namely graduates from MA darul hikmah: (1) Many 

alumni from Madrasahs accepted at State Universities passed the State Bidik Misi 

Selection, PTN Span, (2) For students who do not continue their studies, there are 

those who are accepted to work in well-known companies, and there are also 

those who open their own businesses and develop their own. (3) Madrasas receive 

full trust from the community so that each year the admission of new students 

increases. 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasaran, alat 

bantu dan bahan. Sarana prasarana, kemampuan tenaga mengajar (guru) dan 

kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan dinamika 

pendidikan, agar pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dapat optimal .
1
 

Proses pendidikan yang bernutu adalah proses pembelajaran yang 

bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki 

kompetensi yang diisyaratkan, dan outcome pendidikan yang bermutu adalah 

lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau 

terserap pada dunia usaha atau dunia industri. 
2
 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu lulusan tidak mengalami 

peningkatan secara merata yaitu : pertama, kebijakan dan penyelenggaraan 

pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function 

atau input output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. 

Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat 

produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan 

                                                           
1
 Nur Azin, Gerakan Menata Mutu pendidikanTeori & aplikasi ( Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 

2011 ) 67 
2
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan ( 

Bandung: Alfabeta, 2011 ), 288 



 

 

dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan 

output yang dikehendaki.
3
 

Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara 

birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan madrasah sebagai 

penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang 

mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang 

dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah tersebut. Ketiga, 

peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan 

pndidikan saat ini sangat minim. Partisipasi masyarakat sekarang ini pada 

umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses 

pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).
4
 

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang 

tidak bermutu, sebagai contoh jumlah pengangguran lulusan SLTA masih 

menjadi masalah, tingginya kenaikan angka pengangguran terbuka dari 

lulusan SLTA dilansir Badan Pusat Statistik  (BPS) mencapai sekitar 

1.258.201 orang per Agustus 2013. Selanjutnya hasil kajian Ditjen Pendidikan 

Menengah (2012) mengungkapkan data kuantitatif dan kualitatif yang 

berkaitan dengan kesenjangan antara lulusan SLTA dengan dunia kerja, secara 

lebih rinci sebagaimana berikut ini yaitu : gambaran produktivitas lulusan 

SLTA  yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebanyak 51,7%, yang 

Drop Out 4,27 % sedangkan lulus Ujian nasional ( UN ) sebanyak 99,22 %  

                                                           
3
 Nur Azin, gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi  ( Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 

2011 ) 69 
4
 Departemen Pendidikan Nasional DirektoratJenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah( 

Jakarta: UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2001 ), 1-2 



 

 

Berdasarkan paparan data tersebut dapat disimpulkan produktivitas 

beberapa sekolah lanjutan tingkat atas pada bidang keahlian bisnis dan 

manajemen belum optimal.Banyaknya lulusan yang tidak dapat terserap oleh 

dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dikarenakan mutu kompetensi lulusan 

yang belum optimal yang merupakan salah satu indikasi produktivitas 

Sekolah
5
 

Program mutu atau upaya-upaya meningkatkan mutu lulusan 

merupakan hal yang teramat penting.Untuk melaksanakan program mutu 

diperlukan beberapa dasar yang kuat, seperti komitmen pada perubahan 

pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas 

terhadap masa depan, dan mempunyai rencana yang jelas. Berbasis memiliki 

kata dasar basis yang berarti dasar atau asas.
6
 

Mutu lulusan madrasah saat ini dituntut mampu mengamalkan ajaran 

agama Islam,  menguasai ilmu pengetahuan, terampil dan canggih. Akan 

tetapi, pada kenyataannya juga belum sepenuhnya, masih banyak lulusan 

madrasah yang kurang sekali dalam membaca Al-Quran, dan sedikit dalam 

megamalkan ajaran agama, tuntutan keterampilan, keahlian dan kecanggihan 

juga masih kurang hampir dirata-rata tiap madrasah.
7
 Madrasah merupakan 

sekolah umum plus karena didalam madrasah diajarkan mata pelajaran umum 

sebagaimana disekolah-sekolah umum, dan juga diajarkan mata pelajaran 

                                                           
5
 http //: edukasi. Kompas.com diakses hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib 

6
Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi ( Jakarta : PT, Gramadia 

Widiasarana Indonesia, 2003 ), 1 
7
 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Lulusan Pendidikan Teori dan Aplikasi ( Yogyakarta : Ar – 

Ruzz Media , 2011 ) 73 

  



 

 

agama yang cukup memadai. Jika dikelola dengan baik dan berkualitas, maka 

akan menjadi orientasi lembaga pendidikan diIndonesia. 
8
 

Jadi madrasah merupakan bentuk alternatif sebagai hasil dari 

desentralisasi pendidikan yang bercirikhaskan pada mata pelajaran agama. 

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah yang diarahkan pada 

peningkatan mutu berbasis madrasah dapat diartikan proses manajemen 

madrasah yang diarahkan pada peningkatan mutu lulusan, secara otonomi 

direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan 

semua stakeholder sekolah.
9
 

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, 

seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan 

studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau diterima 

didunia kerja, diterima kerja tapi tidak memiliki prestasi, tidak dapat 

mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak 

produktif akan menjadi beban masyarakat, serta memungkinkan menjadi 

warga yang tersisih dari masyarakat.
10

 

Madrasah  Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo ini sebagai lembaga 

pendidikan lanjutan tingkat atas mempunyai keunggulan bidang pemahaman 

agama Islam, serta ketrampilan dan keahlian khusus. Secara fisik citra yang 

ditampilkan adalah bernafaskan Islam, sehingga terkesan berwibawa, sejuk, 

                                                           
8
 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga, dan Masyarakat ( Yogyakarta: Lkis, 2009 ), 138 
9
 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar : Dari Sentralisasi 

Menuju Desentralisasi ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003 ) 82 
10

 Nana Syaodih Sukmadinata et.al, Pengendalian Mutu Lulusan Sekolah Menengah : 

Konsep, prinsip dan instrumen ( Bandung : PT Refika Adiatama, 2006 ) 8 



 

 

rapi dan Indah. Cerminan pokok yang ditampilkan madrasah ini adalah Islami 

dan dihuni oleh orang-orang yang dekat dengan kyai dan ulama, berperan 

dimasyarakat selalu tersenyum serta peduli terhadap lingkungannya. 

Masyarakat beranggapan bahwa alumni MA Darul Hikmah dipandang hanya 

mampu dan menguasai materi ilmu agama saja, tidak mampu dibidang 

lainnya, ada juga yang beranggapan bahwa alumni MA ini tidak up to date, 

selalu ketinggalan zaman dan terbelakang. Dari pandangan yang menyudutkan 

tersebut maka kemudian Madrasah Aliyah Darul Hikmah bersama seluruh 

stake holder melakukan musyawarah dan rapat bersama dengan berorientasi 

pada pengembangan madrasah, mengacu pada visi, misi dan tujuan  madrasah, 

serta dirumuskan sesuai dengan kategori profil madrasah dan memenuhi 

delapan standar pendidikan maka selanjutnya mereka mengambil tindakan.  

Dari pendapat pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, selanjutnya 

madrasah dapat melakukan penggalian data, pengolahan informasi secara 

akurat dan representatif. Dari deskripsi  tersebut kemudian lembaga 

mengadakan kerjasama antara MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan 

UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang (PSBR Dinas Sosial Jombang) 

JawaTimur, diantaranya kerjasama dalam hal peningkatan ketrampilan dan 

keahlian Siswa dengan berbagai jurusan diantaranya : pelatihan Tata Busana / 

menjahit, Otomotif dan Tata Rias. Hal ini bertujuan agar outputnya nanti 

ketika lulus dari Madrasah, diharapkan mempunyai akhlakul karimah serta 

mampu menjawab semua tantangan dimasyarakat dengan bekal keahlian dari 

pelatihan diUPT PSBR dan juga pendidikan Agama dari madrasah. Artinya 



 

 

para peserta didik dituntut untuk bisa berhasil dalam pendidikannya dan dapat 

diandalkan didalam lingkungan masyarakat ketika lulus dari madrasah Aliyah 

ini, dan itu dapat dibuktikan dengan hasil kerjasama tersebut adalah ditahun 

2017 alumni MA Darul Hikmah Temon mampu diserap dunia usaha yaitu 

mereka ada yang bekerja dibengkel otomotif, ada yang diterima diperguruaan 

tinggi negeri dengan mendapat prestasi bidik misi, dan ada juga alumni 

lulusan yang mendirikan sendiri  produksi jasa penjahit
11

 

Selain itu sebagai tuntutan para orang tua dari sebagian wali murid 

dimana anak- anak nya yang lulus dari Madrasah tsanawiyah dan juga Sekolah 

menengah pertama / sekolah umum masih ada sebagian yang masih belum 

bisa membaca Al-quran, melaksanakan sholat lima waktu yang benar dengan 

baik dan tertib, serta masih belum mandiri dan menggantungkan diri pada 

orangtua, sehingga dengan menyekolahkan anak-anaknya di MA Darul 

Hikmah Sawoo ponorogo ini anak-anak juga bisa mendapatkan materi 

keagamaan yang lebih dalam, selain itu anak–anak juga bisa mandiri dan 

mendapatkan ilmu keterampilan agar bisa memiliki keahlian khusus dari 

madrasah ini, dimana peserta didik ketika kelas sebelas disemester ke dua 

mereka dikirim ke Kabupaten Jombang Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan 

di UPT PSBR selama satu semester (enam bulan). 
12

 

Dari Madrasah yang termasuk kategori sekolah yang baru berdiri ini 

sudah mampu mengirim siswanya sebanyak 3 kali periode untuk menuntut 

ilmu diUPT PSBR Jombang Jawa Timur, ini membuktikan bahwa profil 

                                                           
11

Sujarwo, Wawancara, Sawoo Ponorogo, 5 Desember 2018. 
12

Ibid . 



 

 

lulusan yang sekolah di MA Darul Hikmah sawoo ponorogo sekaligus diklat 

dan pelatihan diUPT PSBR Kementerian Sosial Dan perlindungan Anak 

Terlantar diJombang Jawa Timur ini banyak lulusan yang diterima oleh 

tempat dunia kerja serta perguruan tinggi favorit, sehingga dari adanya 

kerjasama antara MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan UPT PSBR  

kementerian Sosial dan perlindungan Anak Jawa Timur ini banyak lulusan 

yang bisa melanjutkan keperguruan tinggi favorit dengan prestasi lulus bidik 

misi, dan sesuai harapan siswa yaitu diterima didunia kerja masing – masing 

serta membawa peningkatan yang lebih baik lagi bagi lembaga. Program 

kerjasama atau kemitraan yang mana materi kegiatan ini masuk pada 

kurikulum madrasah sebagai mata pelajaran muatan lokal. Kegiatan ini 

diwajibkan untuk seluruh peserta didik yang masih duduk dikelas sebelas 

untuk mengikuti diklat di UPT PSBR  Jombang Jawa Timur. Kegiatan 

tersebut dibina oleh para pembina pegawai dan karyawan UPT PSBR 

kementerian Sosial dan Perlindungan Anak Telantar Jombang Jawa Timur 

yang memiliki kompetensi khusus yang ahli dibidangnya masing-masing.
13

 

Dari latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana program peningkatan mutu lulusan untuk pendidikan Madrasah Aliyah 

melalui Kemitraan dengan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Bina 

Remaja (UPT PSBR) Jombang Jawa Timur   dengan performa daya saing 

Madrasah untuk lingkungan eksternal lembaga, dalam hal ini yaitu 

Masyarakat pengguna jasa lembaga pendidikan, maka penelitian ini 
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mengambil judul “Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perencanaan peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja 

(UPT PSBR)  di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja 

(UPT PSBR)  di Madrasah Aliyah Darul Hikmah sawoo Ponorogo 

3. Bagaimana hasil Pelaksanaan peningkatan mutu lulusan pendidikan 

melalui program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina 

Remaja (UPT PSBR) di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka penulis mengemukakan 

tujuan Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk Mendeskripsikan perencanaan program peningkatan mutu lulusan 

Pendidikan melalui program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Sosial Bina Remaja (UPT PSBR ) di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo. 



 

 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan peningkatan mutu lulusan pendidikan 

melalui program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina 

Remaja (UPT PSBR) di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan peningkatan mutu lulusan 

pendidikan melalui program kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) di Madrasah Aliyah  Darul  Hikmah 

Sawoo Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Kegunaan  Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

dan kegunaan diantaranya adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah ilmu 

pengetahuan, dan membantu memberikan sumbangan pemikiran terkait 

dengan meningkatkan mutu lulusan melalui program kemitraan, dalam hal 

ini khususnya di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan Unit 

Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) Dinas Sosial 

dan penanganan anak terlantar  Jombang Jawa Timur.  

2.  Manfaat praktis. 

a. Memberikan gambaran mengenai meningkatkan mutu lulusan 

pendidikan melalui program kemitraan di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

b. Memberikan gambaran mengenai sistem-sistem terkait dengan 

peningkatan mutu Lulusan pendidikan melalui program kemitraan di 

MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik yang 

berbeda sebagai perbandingan sehingga memperkaya temuan – temuan  

penelitiannya.  

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya diketahui posisi 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam (diferensiasi) dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan telaah penelitian terdahulu ini peneliti 

menemukan bahwa :,  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kosasih, yang 

berjudul “ Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (strategi Peningkatan 

Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui MKKD dan MGMP dalam 

pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut) “. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya peningkatan kinerja kepala sekolah dan kinerja guru 

pada tiga SMP dikabupaten Garut adalah melalui pemberdayaan MKKS dan 

pemberdayaan MGMP, dalam hal ini MKKS dan MGMP merupakan wadah 

pembinaan, pusat belajarnya kepala sekolah dan guru, pusat informasi, pusat 

diklat, seminar, peningkatan kemampuan kepemimpinan, serta peningkatan 

kompetensi lainnya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aan Rohanda, yang berjudul “ 

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standart 

Nasional “. Berkesimpulan bahwa kinerja organisasi, berpikir, berperilaku dan 



 

 

bertindak menarik untuk dikaji secara mendalam dalam dunia pendidikan 

karena berdasarkan realitas dilapangan ( sekolah ) belum mendapatkan 

perhatian secara optimal dari semua unsur warga sekolah. Dengan demikian 

setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan manajemen mutu secara terpadu, 

dengan harapan agar pendidikan cepat terwujud.  

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Khairuroh, yang berjudul , Strategi 

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan diMadrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar , 

Berkesimpulan bahwa  standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdiri 

dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi yang terdiri dari 

kompetensi pedagogic, kepribadiaan, social, dan professional, sehat jasmani 

daan rohani, mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun strategi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah komitmen kepala madrasah, 

perumusan Visi dan Misi, pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan, 

perbaaikan terus menerus dan renstra yang matang, sedangkan implikasinya 

terhadap institusi , manajemen, siswa, dan masyarakat yang baik. 

Keempat,  jurnal yang ditulis oleh Yunida Cahya Kinanti yang 

berjudul  tentang : Kemitraan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SMA Negeri 2 Yogyakarta, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa; 

(1) Proses kemitraan sekolah dapat dilihat dari adanya partisipasi aktif dari 

siswa untuk mengikuti kemitraan, adanya kerjasama antar guru seperti 

menengok saat pembelajaran dikelas. Strategi pelaksanaannya, sekolah 

berusaha menjaga komunikasi dengan mitra, selalu meng-update kerjasama, 



 

 

memiliki modal kepercayaan yang besar, dan sekolah selalu mengadakan 

evaluasi saat kegiatan selesai. Bentuk kemitraannya adalah Mutualism 

Partnership. (2) manfaat kemitraan sekolah ialah menambah wawasan untuk 

guru dan siswa, serta meningkatkan kompetensi sekolah; (3)faktor 

pendukungnya adalah kemajuan teknologi, partisipasi orang tua siswa, 

kemauan dari dalam diri siswa, sekolah memiliki modal kepercayaan, fasilitas 

yang diberikan sekolah, sedangkan faktor penghambatnya adalah rasa malas, 

pembiayaan dan waktu. 

Kelima, tesis yang ditulis oleh Muhadi yang berjudul Evaluasi 

Program Pendidikan berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu madrasah ( 

studi kasus prodistik di MAN 1 Ponorogo. Dari penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa suatu program apapun bentuknya, baik itu program 

pendidikan, program layanan, dan lainnya perlu adanya evaluasi program. 

Keenam, tesis yang ditulis oleh Mustofa, yang berjudul Peningkatan 

Mutu Lulusan  Pendidikan melalui Program Kemitraan Pesantren   

Beberapa kajian terdahulu yang telah penulis dapatkan memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu  pada focus penelitian sama – sama 

focus pada manajemen peningkatan mutu pendidikan dan juga focus pada 

program kemitraan, serta metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif. Adapun yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika penelitian terdahulu 

melakukan penelitian dengan menggunakan pemberdayaan MKKS dan 

MGMP sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kinerja 



 

 

kepala sekolah, standar pendidik dan juga evaluasi program pendidikan 

berbasis  kemitraan maka penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih 

difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan melalui kerja sama atau 

kemitraan  antara lembaga pendidikan Madrasah dengan Unit Pelaksana 

Teknis  Pelayanan Social Bina Remaja / UPT  PSBR yang berada di Jombang  

Jawa Timur. Sehingga dari sini dapat diketahui perbedaannya dengan 

penelitian yang pernah ada sebelumnya 

 

B. Kajian Teori  

1. Mutu Lulusan. 

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School based 

management) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan 

sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Pendidikan  yang 

berbasiskan pada partisipasi komunitas (Menurut Arbangi,  ada tiga factor 

penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu :1) kebijakan dan 

penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan 

educational production function atau input analisis yang tidak konsisten; 

2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; dan 3) peran 

serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraaan 

pendidikan sangat minim.
14

 

Berdasarkan penyebab tersebut dengan adanya era otonomi daerah 

yang sedang berjalan, maka kebijakan strategis yang diambil direktorat 
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Arbangi, ManajemenMutuPendidikan, ( Jakarta : Kencana , 2016 ) ; 100-101  



 

 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan untuk  mengembangkan  SDM  yaitu : 

a. Community based education dimana terjadi interaksi yang positif 

antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai community learning 

center. 

b. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma 

yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia 

yang diberdayakan. 

Selain itu, pada tanggal 2 Mei 2002, bertepatan Hari Pendidikan 

Nasional, Pemerintah telah mengumumkan suatu gerakan nasional untuk 

peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghantar perluasan pendekatan 

Broad Base Education System ( BBE ) yang memberi pembekalaan kepada 

pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan 

pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan life 

skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan 

dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan 

sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, 

dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan 

manusia mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat. 

 

 

 



 

 

a. Tinjauan substansi Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang 

Standar Kompetensi Lulusan ( SKL )  

1) Pengertian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) siswa. 

Dalam menyusun kurikulum, terlebih dahulu yang 

dilakukan adalah anlisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa 

melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada 

gilirannya menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan. 

Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak 

secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan Standar 

Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus 

dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran 

pada suatu pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan 

adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan 

diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus 

dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan 

keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lain, 

peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Standar 

Kompetensi Lulusan bermanfaat sebagai dasar penilaian dan 

pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

19 tahun 2005 tentang Standar nasional Kompetensi Lulusan 

(SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 



 

 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari 

satuan pendidikan.
15

 

2) Fungsi dan Tujuan Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) Siswa 

Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kriteria 

dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar – standar 

pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas 

pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta merupakan pedoman penilaian dalam 

menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kempetensi 

untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap 

pengetahuan dan keterampilan. 

Adapun tujuan dari Standar Kompetensi Lulusan adalah 

sebagai berikut : 

a) Mewujudkan standar nasional dan Institusional kompetensi 

Lulusan 

b) Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka 

dasar pengendalian dan quality assurance ( jaminan mutu ) 

lulusan 
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E. Mulyasa, KurikulumTingktSatunPendidikan ( bandung : PT RemajaRosdakarya, 2006) 90 



 

 

c) Memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan 

secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan 

institusional, yaitu : visi, misi suatu sekolah .
16

 

Sedangkan mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa 

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar 

Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum 

bertujuan untuk meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya. Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan non formal dikembangkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan ( BSNP ) dan ditetapkan dengan 

peraturan menteri.
17

 

3) Standar Kompetensi Lulusan dalam Permendiknas. 

Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana tertuang dalam 

permendiknas No. 23 Tahun 2006 dipandang sudah cukup ideal, 

sehingga masing–masing SLTA cukup mengacu pada 

permendiknas tersebut. 
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  Muhaimin , Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah , Madrasah dan Perguruan Tinggi ( 

Jakarta : Raja Grafindo persada, 2005 ), 230 
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  Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 91-92 



 

 

Dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006, terdiri dari 3 

komponen Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ), yang meliputi 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan ( SKL-SP ), 

standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran ( SK- KMP ), serta 

Standar Kompetensi  Lulusan  Mata  Pelajaran. 

b. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan  ( SKL – SP )  

Standar Kompetensi Lulusan satuan Pendidikan ( SKL-SP ) 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam menetukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yang 

meliputi : 

1) SD / MI / SDLB / Paket A 

2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

3) SMA/MA/SMALB/Paket C 

4) SMK/MAK. 
18

 

Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan ( 

SKL-SP )  SMP/MTs/SMPLB/paket B selengkapnya adalah : 
19

 

1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja 

2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 

3) Menunjukkan sikap percaya diri 
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  Afnil Guza, Standar Nasional Pendidikan ( Jakarta : ASA Mandiri, 2008 ), 127-132 
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 Ibid  



 

 

4) Mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan yang 

lebih luas. 

5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional. 

6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. 

7) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan 

inovatif. 

8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

10) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial. 

11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya 

persatuan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. 

13) Menghargai karya seni dan budaya nasional 

14) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 

berkarya 

15) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang. 

16) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 



 

 

17) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan dimasyarakat. 

18) Menghargai adanya perbedaan pendapat 

19) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 

sederhana. 

20) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. 

21) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan menengah. 

c. Standar kompetensi Kelompok mata Pelajaran (SK-KMP ) 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 

adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk 

kelompok mata pelajaran tertentu.
20

 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 

terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran : 

1) Agama dan Akhlak Mulia. 

2) Kewarganegaraan dan Kepribadian 

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

4) Estetika 
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  Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 97 



 

 

5) Olahraga, Pendidikan jasmani dan Kesehatan.
21

 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 

dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan atau kegiatan 

setiap kelompok mata pelajaran. Yakni : 
22

 

1) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak  Mulia bertujuan : 

Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, 

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

estetita, jasmani, olahraga dan kesehatan. 

2) Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian 

bertujuan : Membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai 

melalui muatan dan kegiatan agama, akhlak mulia, 

kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. 

3) Kelompok Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan teknologi 

bertujuan : mengembangkan logika, kemampuan berfikir dan 

analisis peserta didik. Pada satuan pendidikan 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai melalui muatan dan 

/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan atau teknologi 

informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan. 
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 Guza, Standar Nasional Pendidikan ., 132 - 133 



 

 

4) Kelompok mata pelajaran jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat 

jasmani dan rohani dan menumbuhkan rasa sportifitas. Tujuan ini 

dicapai melalui kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan 

kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. 

d. Standar kompetensi Lulusan Mata Pelajaran 

Standar Kompetensi Lulusan Mata pelajaran selengkapnya yaitu:  

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK/MAK) 

1) Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi 

manusia sebagai khalifah, demokrasi, serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2) Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai takdir melalui 

pemahaman terhadap sifat Asmaul Husna. 

3) Berperilaku terpuji seperti husnuzon, taubat dan meninggalkan 

perilaku tercela, seperti fitnah dan tazbir. 

4) Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta 

menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam. 

5) Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Makkah dan 

Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan didunia.
23
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2. Mutu Pendidikan Madrasah 

a. Pengertian Mutu Pendidikan Madrasah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran 

baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, 

kecerdasan, dan kualiats). Dalam Bahasa Inggris mutu diistilahkan 

dengan Quality,  sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan 

Judah.
24

 

Dalam manajemen mutu terpadu, kata kunci yang pertama 

menjadi rujukan utama adalah mutu atau kualitas. Kata kualitas masuk 

kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yaitu kata Quality. Kata 

ini banyak mempunyai arti, diantaranya : 1) suatu sifat atau atribut 

yang khas dan membuat berbeda, 2) Standart sifat kebaikan, 3) 

memiliki sifat kebaikan dengan standart yang tertinggi. 

Definisi tentang pendidikan telah dikemukakan oleh banyak 

ahli, yang dirangkum dalam Kartini Kartono sebagai berikut :
25

 

1) Menurut MJ Langeveld. 

a) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing 

manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan 

b) Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan 

tugas-tugas hidupnya, agar dia dapat mandiri, berakal baik dan 

bertanggungjawab secara susila. 
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c) Pendidikan adalah usaha mencapai menentu diri, susila dan 

bertanggungjawab. 

2) Menurut encyclopedia Americana 

a) Pendidikan merupakan suatu proses yang dipakai individu 

untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, atau 

mengembangkan sikap-sikap ataupun keterampilan-

keterampilan. 

b) Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, 

sistematis dan intensional, dibantu oleh metode dan teknik 

ilmiah, diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu. 

Sedangkan pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. 

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan 

sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan, jika 

suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka 

terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang 

berkualitas. 

Pengertian mutu atau kualitas merupakan suatu konseptual 

yang relatif. Mutu didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan 

melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan/pengguna. Namun 

pengertian mutu ini masih terdapat kelemahan yaitu pelanggan atau 

pengguna yang mempunyai pengetahuan dan wawasan tersebut, maka 



 

 

pendapat tersebut tidak dapat dijadikan standar. Untuk itu terdapat 

penambahan penjelasan yaitu berdaya guna dan pemenuhan atau 

melebihi standar.
26

 

Pengertian lain yang lebih filosofis ke arah mutu pendidikan 

adalah “ proses pembelajaran yang diikuti terjadinya proses sosialisasi 

dan perbudayaan serta pengembangan kemampuan yang 

memungkinkan dapat hidup dalam masyarakat dan mampu 

memperbaiki kehidupannya.
27

 Pengertian ini dapat dijabarkan bahwa 

mutu pendidikan merupakan pembelajaran menghasilkan siswa yang 

mempunyai kemampuan menghadapi masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. 

Mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki 

keluaran yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan. Mutu 

pendidikan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.
28

 

Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami 

sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil 

– mobil yang mewah. Sebagai konsep yang absolut, mutu Sama halnya 

dengan sifat baik, cantik dan benar, yang merupakan idealisme yang 

tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang 
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bermutu merupakan bagian yang standar yang sangat tinggi dan tidak 

dapat diungguli.
29

 

Mutu yang relatif, dipandang sebagai suatu yang melekat pada 

sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk 

itu, dalam definisi relatif ini produk atau layanan akan dianggap 

bermutu, bukan ia karena mahal dan eksklusif, tetapi ia memiliki nilai 

misalnya keaslian produk, wajar dan familiar.
30

 

Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai 

sebuah alat dimana produk atau jasa dinilai, yaitu apakah sudah 

memenuhi standar yang sudah ditetapkan atau belum. Mutu sebagai 

konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu prosedur dan 

transformasional. Aspek prosedur ialah mutu jasa atau produk yang 

dihasilkan sudah sesuai spesifikasi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan transformasional ialah ukuran mutu lebih 

terarah pada peningkatan mutu dan perubahan organisasi. Aspek ini 

meliputi : 1 ) Pelayanan prima kepada pelanggan, tanggungjawab 

sosial yang tinggi, kepuasan pelanggan dan perawatan, 2 ) pelanggan 

dinomorsatukan, didengar dan dipuaskan, 3 ) dilingkungan pendidikan, 

budaya transformasional adalah fungsi dari motivasi yang dimiliki 

pendidik dan pemimpin dengan peserta didik sebagai pusat perhatian.
31
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Dalam konteks pendidikan, apabila seorang mengatakan 

sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, 

gurunya baik, gedung dan sarananya baik dan sebagainya. Untuk 

menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan 

simbol-simbol dengan sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah 

unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan dan lain sebagainya.
32

 

Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang secara keseluruhan 

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat). Pendapat 

ini cukup beralasan, karena terlalu banyak pengelolaan sekolah yang 

mengabaikan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga hasilnya 

pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih peluang 

dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global 

dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam 

mengemban fungsinya.
33

 

Madrasah yang bermutu adalah suatu lembaga pendidikan 

Islam yang mempunyai kurikulum, strategi, belajar mengajar yang 

bermutu dan ada interaksi kepada pihak yang berkepentingan (siswa, 

guru, orangtua, lingkungan dan pejabat yang terkait) dengan tujuan 

menghasilkan keluaran atau lulusan yang dapat diandalkan.
34

 Oleh 

karena itu madrasah dapat dikatakan bermutu jika pendidikan lembaga 

agama Islam tersebut mempunyai misi, tujuan, dan sasaran, mulai dari 
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rekrutmen (input) baik guru, tenaga kependidikan atau siswa 

memperhatikan dan melakukan perbaikan nyata pada kegiatan belajar 

dan mengajar yang berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan kondisi dan keadaan (procecing). Serta 

melakukan tindak lanjut pada keluaran dengan tujuan mendapatkan 

lulusan yang bermutu dikemudian hari secara berkelanjutan. 

Mutu dalam konteks pendidikan Madrasah berkaitan dengan 

upaya memberikan pelayanan yang paripurna dan memuaskan bagi 

para pemakai jasa pendidikan di madrasah. Dalam sistem 

penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu juga akan selalu berkaitan 

dengan bagaimana input peserta didik, proses penyelenggaraan 

pendidikan madrasah dengan fokus layanan peserta didik, sampai 

bagaimana output lulusan yang dihasilkan.
35

  Dalam bidang 

pendidikan, mutu berkenaan dengan program dan hasil pendidikan 

yang dapat memenuhi harapan sesuai dengan tingkat dan 

perkembangan masyarakat dan dunia kerja.
36

 

Berkaitan dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, 

teknologi, dan tuntutan pengetahuan dan wawasan sangat saling 

keterkaitan. Terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa “ ada 

banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang 

bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang 
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memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan 

komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi 

mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap 

pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi 

dari faktor-faktor tersebut”. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa 

terdapat banyaknya sumber mutu dalam bidang pendidikan, sumber ini 

dapat dipandang sebagai faktor pembentuk dari suatu kualitas 

pendidikan, atau faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.
37

 

b. Ciri madrasah bermutu 

Mutu sebuah sekolah dapat dilihat dari tertib atau tidaknya 

administrasinya, seperti adanya mekanisme kerja yang efektif dan 

efisien. Jika dilihat dari perspektif operasionalnya, sekolah dikatakan 

bermutu jika sumber daya manusianya secara bersama-sama bekerja 

dengan efektif dan efisien. Mereka bekerja dikarenakan memiliki rasa 

tanggungjawab akan tugas dan fungsinya serta sikap mental (mind set  

tenaga yang ada disekolah menjadi syarat uatam bagi upaya 

meningkatkan mutu sekolah.
38

 

Menurut Edward sallis, sekolah yang bermutu bercirikan 

sebagai berikut : 
39

 

1) Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun pelanggan eksternal. 
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2) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang 

muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar. 

3) Sekolah mempunyai investasi pada sumber dayanya. 

4) Sekolah mempunyai strategi untuk mencapai kualitas, baik 

ditingkat pemimpin, tenaga akademik maupun tenaga 

administrasi. 

5) Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan 

balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan 

sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau 

kejadian berikutnya. 

6) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai 

kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah 

maupun jangka panjang. 

7) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan 

semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

tanggungjawabnya. 

8) Sekolah mendorong orang yang memiliki kreatifitas, mampu 

menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat 

bekerja secara berkualitas. 

9) Sekolah memperjelas peran dan tanggungjawab setiap orang 

termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal. 

10) Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. 



 

 

11) Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah 

dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih 

lanjut. 

12) Sekolah memandang kualitas sebagai bagian dari integral dari 

budaya kerja 

13) Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus 

sebagai suatu keharusan. 

Peningkatan mutu madrasah berkaitan erat dengan 

pembentukan madrasah yang efektif. Madrasah yang efektif 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
40

 

1) Proses belajar mengajar mempunyai efektivitas yang tinggi. 

2) Kepemimpinan kepala madrasah yang kuat 

3) Lingkup madrasah yang aman dan tertib 

4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif 

5) Memiliki budaya mutu 

6) Memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis 

7) Memiliki kewenangan (kemandirian) 

8) Partisipasi yang tinggi dari warga madrasah dan masyarakat 

9) Memiliki keterbukaan (transparan) manajemen 

10) Memiliki kemampuan untuk berubah (baik secara psikologi 

maupun secara fisik) 

11) Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 
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12) Responsive , antisipasif terhadap kebutuhan 

13) Memiliki komunikasi yang baik 

14) Memiliki akuntabilitas 

15) Memiliki kemampuan menjaga sustainibilitas. 

Ciri-ciri sekolah efektif adalah memiliki indikator-indikator 

sebagai berikut : 
41

 

a) Visi, misi dan target mutu yang harus dicapai sesuai standart yang 

telah ditetapkan secara lokal maupun global. 

b) Mutu output pendidikan ( akademik maupun non akademik ) yang 

selalu meningkat tiap tahun. 

c) Lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi 

siswa 

d) Seluruh personel sekolah ( kepala sekolah, guru, staf, non guru, 

siswa ) memiliki visi, misi dan harapan yang tinggi untuk 

berprestasi secara optimal. 

e) Melakukan program – program pengembangan staf yang terus 

menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sistem evaluasi yang  kontinou dan komprehensif 

terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik bagi 

kepentingan peningkatan mutu seklah dan mutu belajar. 

f) Dukungan dan partisipasi yang intensif dari masyarakat dan orang 

tua siswa. 
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c. Indikator Mutu Pendidikan Madrasah 

Terkait dengan mutu pendidikan, Atkinson dalam Muhammad 

Thoyib menejelaskan bahwa indikator mutu pendidikan mencakup tiga 

hal, yaitu :  

1) Mutu pendidikan tinggi yang melihat bentuk adalah hasil 

2) Kualitas pendidikan tinggi yang dilihat dari hasil langsung 

3) Yang lebih tinggi kualitas pendidikan dilihat dari prosesnya. 

Selanjutnya ketiga indikator tersebut dideskripsikan secara 

lebih komprehensif sebagai berikut : 
42

 

Pertama, Mutu Pendidikan tinggi dapat dilihat dari hasil akhir 

pendidikan (Ultimate Outcome) yang merupakan esensi semua usaha 

dalam pendidikan. Yang menjadi ukuran biasanya adalah tingkah laku 

para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah terjun dalam 

masyarakat atau dalam kompetisi dunia kerja. 

Kedua, cara lain untuk melihat mutu pendidikan tinggi ialah 

dengan cara mengukur hasil langsung pendidikan (immediate 

Outcome). Hasil itu biasanya berupa tingkah laku anak didik (berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya) setelah mereka 

menyelesaikan pendidikan tingginya. Hasil langsung pendidikan tinggi 

ini sebagai ukuran mutu pendidikannya yang meliputi aspek kognitif 

maupun non kognitif, baik yang mudah diukur maupun yang sukar 

diukur dan yang telah diperkirakan sebelumnya. Ukuran tingkah laku 
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anak didik tidak hanya berupa skor tes tertulis tetapi juga jenis tes 

lainnya dan juga hasil kuantifikasi pengukuran dengan alat – alat ukur 

selain tes. 

Ketiga, gambaran mutu pendidikan tinggi dapat dilihat juga 

dari proses pendidikannya, sbab proses pendidikan dianggap 

menentukan hasil langsung maupun hasil akhir pendidikan. Faktor – 

faktor proses pendidikan yang akan dijadikan ukuran mutu pendidikan 

tinggi haruslah benar-benar ada hubungannya dengan hasil pendidikan 

baik secara teoretik maupun empirik. 

d. Strategi Manajemen Mutu Pendidikan 

Ada beberapa strategi dalam mengelola dan mengembangkan 

lembaga pendidikan Islam baik berupa pesantren, madrasah atau 

sekolah, yaitu : 
43

 

1) Merumuskan Visi, misi dan tujuan lembaga yang jelas serta 

berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan riil sehari-hari 

2) Membangun kepemimpinan yang benar-benar profesional 

(terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi, dan mazhab 

dalam menempuh kebijakan lembaga) 

3) Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik 

sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggung 

jawab terhadap kesuksesan peserta didik. 
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4) Menyempurnakan strategi rekrutment siswa secara proaktif 

dengan “ menjemput “ bahkan “ mengejar “ bola. 

5) Berusaha keras untuk memberi kesadaran pada para siswa bahwa 

belajar merupakan kewajiban paling mendasar yang menetukan 

masa depan mereka. 

6) Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dan masyarakat 

7) Menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi 

kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang 

kompetitif. 

8) Menggali sumber-sumber keuangan non konvensional dan 

mengembangkannya secara produktif. 

9) Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk 

kepentingan proses pembelajaran, terutama ruangkelas, 

perpustakaan, dan laboratorium. 

10) Mengorientasikan strategi pembelajaran pada tradisi 

pengembangan ilmu pengetahuan, kreatifitas,dan keterampilan. 

11) Memperkuat metodologi baik dalam hal pembelajaran, pemikiran 

maupun penelitian. 

12) Mengondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan 

menstimulasi belajar. 

13) Mengondisikan lingkungan yang Islami baik dalam beribadah, 

bekerja, pergaulan sosial, maupun kebersihan. 



 

 

14) Berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai diatas rata-rata 

kesejahteraan pegawai lembaga pendidikan lain. 

15) Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui 

kontrak moral dan kontrak kerja. 

16) Berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada siapapun, 

baik jajaran pimpinan, guru, karyawan, siswa, maupun tamu serta 

masyarakat luas. 

17) Meningkatkan promosi untuk membangun citra (image building) 

18) Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada 

public secara terbuka  

19) Membangun jaringan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang 

menguntungkan, baik secara finansial maupun sosial. 

20) Menjalin hubungan erat dengan masyarakat untuk mendapat 

dukungan secara maksimal 

21) Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebhinekaan 

22) Menyikronkan kebijakan-kebijakan lembaga dengan kebijakan 

pendidikan nasional.  

Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka strategi peningkatan 

mutu dalam pendidikan meliputi : input, proses dan output. Input 

pendidikan adalah segala sesuatu karakteristik yang tersedia dari 

pondok pesantren karena dibuituhkan untuk berlangsungnya proses 

input sumber daya meliputi : sumberdaya manusia (kyai, guru, 

karyawan, dan juga siswa/santri) dan sumber daya selebihnya 



 

 

(peralatan, perlengkapan, dana, bahan dan sebagainya). Input 

perangkat lunak meliputi struktur pesantren atau sekolah, peraturan 

tata tertib, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Input 

berupa harapan-harapan berupa Visi, Misi, tujuan dan sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input agar proses dapat 

berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input 

dapat diukur dari tingkatan kesiapan input. Maka tinggi kesiapan input, 

makin tinggi pula input tersebut.
44

 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja 

sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau 

perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, 

efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas 

kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. 
45

 

Berdasarkan manajemen mutu diatas, bahwa dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas dari manajemen mutu 

pendidikan, yang dikenal dalam pendidikan adalah Total Quality 

Management (TQM). Aplikasi TQM dalam satuan pendidikan 

dikemukakan oleh Arcaro ( 1995 ) dengan lima pilar, yaitu : 1 ) fokus 

pada pelanggan baik eksternal maupun internal, 2 ) adanya keterlibatan 

total, 3) adanya ukuran baku mutu lulusan sekolah, 4 ) adanya 

komitmen, dan 5 ) adanya perbaikan yang berkelanjutan. 
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Berdasarkan langkah-langkah Total Quality Management 

(TQM) tersebut, maka dalam melaksanakan Total Quality 

Management (TQM) tersebut tidak lepas dari 8 standar pendidikan 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).  

Berdasarkan langkah-langkah peningkatan mutu melalui 

manajemen Total Quality Management (TQM ) tidak lepas dari 

delapan standar pendidikan yang terinci tersebut diatas , yaitu : standar 

kompetensi Lulusan, Standar isi, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian 

pendidikan. Berdasarkan delapan standar tersebut, maka dapat 

menerapkan manajemen Total Quality Management (TQM)  

e. Manajemen peningkatan Mutu Madrasah 

Manajemen peningkatan mutu madrasah atau sekolah 

merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi 

luas pada tingkat madrasah dalam kerangka kebijakan pendidikan 

nasional. Otonomi diberikan agar madrasah leluasa mengelola sumber 

daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas 

kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka 

lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan 

pendidikan.
46
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Manajemen mutu sekolah adalah suatu metode peningkatan 

mutu yang bertumpu pada sekolah, mengfaplikasikan sekumpulan 

teknik, mendasrkan pada ketersediaan data kuantitatif, kualitatif, serta 

memberdayakan semua komponen sekolah secara berkesinambungan 

untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah 

guna memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Untuk 

meningkatkan mutu sekolah terkadang upaya-upaya tertentu dilakukan 

seperti mengendalikan proses yang berlangsung disekolah, melakukan 

proses diagnosis dan tindakan untuk menindaklanjuti diagnosis, serta 

melibatkan partisipasi semua pihak ( mulai dari kepala sekolah, guru, 

staf administrasi, siswa, orang tua/ wali siswa dan pakar) 
47

 

Manajemen peningkatan mutu madrasah atau sekolah 

merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan. Tujuannya 

adalah agar sekolah atau madrasah dapat menyediakan pendidikan 

yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam 

manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk meningkatkan 

kinerja guru, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok 

terkait, dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat terhadap 

pendidikan. Manajemen peningkatan mutu madrasah diadopsi dari 

manajemen berbasis sekolah yang lebih dahulu dikembangkan 

dinegara- negara lain. 
48
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Manajemen peningkatan mutu madrasah merupakan suatu 

strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan 

otoritas pengambil keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan 

masing-masing madrasah. Dengan demikian, kepala madrasah, guru 

peserta didik dan orang tua wali murid mempunyai kontrol lebih besar 

terhadap proses pendidikan dan mempunyai hak untuk mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan, personal dan kurikulum 

sekolah.
49

 

Dalam pelaksanaannya, manajemen peningkatan mutu harus 

memiliki beberapa prinsip-prinsip; Pertama, peningkatan mutu harus 

dilaksanakan disekolah. Kedua, peningkatan mutu hanya dapat 

dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik, ketiga, 

peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta, baik yang 

bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Keempat, 

peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur 

yang ada disekolah. Kelima, peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa 

sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua/wali 

siswa dan juga masayarakat.
50

 

Manajemen peningkatan mutu madrasah pada prinsipnya 

dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa depan dan dapat 

didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi 

lebih besar kepada madrasah-madrasah dan mendorong untuk 
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melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi 

kebutuhan mutu madrasah atau untuk mencapai tujuan mutu madrasah 

dalam kerangka pendidikan nasional. Sehingga dapat diketahui bahwa 

esensi dari peningkatan mutu madrasah adalah dari penerapan otonomi 

madrasah dan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk 

mencapai sasaran mutu madarasah. Pengambilan keputusan partisipatif 

adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan 

lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah didorong 

untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan 

yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. 
51

 

Karakteristik manajemen peningkatan mutu madrasah dapat 

diketahui dari bagaimana cara madrasah dapat mengoptimalkan kinerja 

organisasi madrasah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya 

manusia, serta pengelolaan sumber daya non manusia dan administrasi. 

Dalam hal ini, karakteristik manajemen peningkatan mutu madrasah 

dapat diberikan penjelasan dalam bentuk tabel sebagai berikut .
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Tabel 2.1 Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu 

sekolah/Madrasah 

ORGANISASI 

MADRASAH 

PROSES 

BELAJAR 

MENGAJAR 

SUMBER 

DAYA 

MANUSIA 

SUMBER DAYA 

DAN 

ADMINISTRASI 

Menyediakan  

manajemen 

organisasi, 

kepemimpinan 

transformasional 

dalam mencapai 

tujuan madrasah 

Meningkatkan 

kualitas belajar 

siswa 

memberdayaka

n staf dan 

menempatkan 

personel yang 

dapat melayani 

keperluan 

semua siswa 

mengidentifikasi 

sumber daya yang 

diperlukan dan 

mengalokasikan 

sumber daya 

tersebut sesuai 

dengan kebutuhan 

Menyusun 

rencana madrasah 

dan merumuskan 

kebijakan untuk 

madrasah sendiri 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

cocok dan tanggap 

terhadap kebutuhan 

siswa dan 

masyarakat sekolah 

memilih staf 

yang memiliki 

wawasan 

manajemen 

berbasis 

sekolah 

mengelola dana 

sekolah 

Mengelola 

kegiatan 

operasional 

madrasah 

Menyelenggarakan 

pelajaran yang 

efektif 

menyediakan 

kegiatan untuk 

pengembangan 

profesi pada 

semua staf 

menyediakan 

dukungan 

administrasi 

Menjamin adanya 

komunikasi yang 

efektif antara 

madrasah dan 

masyarakat 

terkait 

Menyediakan 

program 

pengembangan 

yang diperlukan 

siswa 

Menjamin 

kesejahteraan 

staf dan siswa 

Mengelola dan 

memelihara 

gedung dan sarana 

lainnya 

Menjamin akan 

terpeliharanya 

madrasah yang 

bertanggung 

jawab  (akuntabel 

kepada 

masyarakat 

pemerintah ) 

Program 

pengembangan 

yang diperlukan 

siswa 

Kesejahteraan 

staf dan siswa 

Memelihara 

gedung dan 

lainnya 



 

 

 

Manajemen peningkatan mutu madrasah perlu diterapkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing madrasah melalui 

pemberian kewenangan dalam mengelola madrasah sesuai core value 

yang dikembangkan oleh madrasah dan mendorong partisipasi warga 

madrasah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikannya. 

Implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini 

secara khusus mempunyai tujuan sebagai berikut : 
53

 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, 

fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, dan 

inisiatif dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan 

sumber daya yang tersedia 

2) Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam 

menyelenggerakan pendidikan melalui pengambilan keputusan 

bersama. 

3) Meningkatkan tanggungjawab madrasah kepada orang tua, 

masyarakat, dan pemerintahan untuk meningkatkan mutu 

madrasah. 

4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar madrasah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Manajemen peningkatan mutu madrasah merupakan alternatif 

baru dalam pengelolaan pendidikan melalui pengalihan pengembalian 
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keputusan dari pemerintah pusat ke aerah dan ke masing – masing 

madrasah. Madrasah diberikan kewenangan untuk mengelola dan 

meningkatkan mutu pendidikannya sesuai dengan core value yang 

dikembangkan oleh madrasah. Manajemen peningkatan mutu 

madrasah menekankan pada pengambilan keputusan secara partisipatif 

(pengambilan keputusan secara terbuka) dan mendorong partisipasi 

warga madrasah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah. 

f. Rencana Pengembangan Madrasah Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Mutu dalam pendidikan meliputi mutu input, proses, output dan 

outcome.
54

Input pendidikan dikatakan bermutu jika siap berproses. 

Mutu masukan  (input) merupakan segala hal yang harus tersedia 

karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Mutu masukan ini 

dapat dilihat dibeberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya 

masukan sumber daya manusia seperti kepala lembaga pendidikan 

Islam, tenaga pengajar, staf tata usaha dan peserta didik. Kedua, 

memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, 

buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, 

memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, 

seperti peraturan, deskripsi kerja dan struktur organisasi. Keempat, 

                                                           
54

 Ibid., 135 



 

 

mutu masukan yang berupa harapan dan kebutuhan, seperti visi, 

motivasi, ketekunan dan cita- cita. 
55

 

Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan 

suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

menyenangkan dan Bermakna ).
56

 

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa 

kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multi jenis 

masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari 

peserta didik. Dalam bahasa lain adalah kejadian berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain.
57

 

Proses pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif 

serta menyenangkan sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai dengan 

baik. 
58

 

Dilihat dari hasil pendidikan output pendidikan yang 

merupakan kinerja pendidikan Islam adalah prestasi lembaga 

pendidikan Islam yang dihasilkan dari proses/perilaku lembaga. 

Kinerja lembaga pendidikan Islam dapat diukur dari kualitas, 

efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, 
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dan moral kerjanya yang tetap pada nilai etik Qur ani. Dengan 

demikian, mutu pendidikan Islam dipandang bermutu jika mampu 

melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta 

didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 

menyelesaikan program pembelajaran tertentu dan unggul berprestasi 

nonakademik seperti mempunyai sisi aqidah yang kuat, mempunyai 

kesopanan yang tinggi dan lain sebagainya. 
59

 

Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap 

dalam dunia kerja maupun lembaga-lembaga yang membutuhkan 

lulusan tersebut dan stakeholders merasa puas terhadap lulusan dari 

lembaga pendidikan tersebut. 
60

 

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena : 1) 

meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada 

masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya 

kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusan, 3) bekerja lebih 

profesional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat. 
61

 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran 

pembangunan pendidikan nasional, dan merupakan bagian integral dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh). 

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan : “ Bahwa pendidikan 
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nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab”.
62

 

Menurut Marwani, yang menjadi indikator variable mutu 

adalah meliputi : 1) Rata-rata NEM siswa baru kelas satu dan lulusan, 

2) Angka mengulang/tinggal kelas, putus sekolah (drop out) dan angka 

lulusan, 3) kualifikasi guru yang layak mengajar, 4) Jumlah guru 

menurut lulusan dan bidang studi yang diajarkan, 5) Aktivitas guru 

dalam kegiatan MGMP, 6) kondisi ruang kelas, 7) Presentasi sekolah 

yang memiliki perpustakaan dan lapangan olahraga, UKS, 

Laboratorium, ruang keterampilan, ruang BP, dan ruang serba guna, 8) 

Frekuensi pendayagunaan sarana perminggu, 9) Partisipasi orang tua, 

10) Biaya Pendidikan. Dari sepuluh indikator variabel mutu tersebut 

cenderung menekankan pada pendekatan input, proses dan output. 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan sistem, yang dalam dunia 

pendidikan merupakan satu kesatuan sistem yang saling 
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mempengaruhi terutama untuk mendapatkan output yang bermutu, 

diperlukan suatu input dan proses yang bermutu pula.
63

 

Sagala menyatakan, bahwa lembaga pendidikan (sekolah atau 

madrasah) dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya 

prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : 1 ) 

prestasi akademik, yaitu nilai raport dan nilai kelulusan memenuhi 

standar yang ditentukan, 2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, 

kesopanan, dan mampu mengapresiasikan nilai-nilai budaya, dan 3) 

memiliki tanggungjawab yang tinggi, dan kemampuan yang 

diwujudkan dalam bentuk keterampilan, sesuai dengan standar ilmu 

yang diterimanya disekolah. 
64

 

Lebih lanjut Mansur merumuskan bahwa kualitas pendidikan 

dapat dilihat dari segi proses dan produknya. Yaitu : pertama, suatu 

pendidikan disebut bermutu dilihat dari segi proses, juga sangat 

dipengaruhi oleh kualitas masukannya atau disebut input. Proses 

pembelajaran belajar mengajar dikatakan efektif, apabila selama proses 

belajar mengajar berlangsung, peserta didik mengalami proses 

pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini proses pendidikan tidak 

hanya berjalan dengan lancar dan baiknya saja, melainkan proses 

pembelajaran dapat memposisikan peserta didik sebagai subjek yang 

mendapatkan perlakuan secara humanistik, sehingga peserta didik 
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merasa memiliki kebebasan yang cukup tinggi untuk mengekspresikan 

segala potensinya. Kedua, pendidikan disebut berkualitas dari segi 

produk, jika peserta didik menunjukkan ciri-ciri diantaranya 

penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar, hasil pendidikan 

sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia 

kerja.
65

 

Madrasah pada saat ini harus mulai berbenah diri untuk 

menghadapi tuntutan dunia global dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Tuntutan dan harapan ini harus secepatnya 

direspon dengan baik, agar semua pengguna jasa lembaga pendidikan 

menjadi puas dan memberikan dukungan yang bermutu dan budaya 

saing tinggi. Dukungan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat 

pengguna sekolah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan 

bermutu. Tanpa dukungan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, 

lembaga pendidikan akan menjadi sulit dan terhambat dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikannya. 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah harus mampu 

membuat school plan. Perencanaan ini harus dibuat agar sekolah 

mempunyai rambu-rambu yang bisa dijadikan landasan dalam 

pelaksanaan program-program Madrasah yang melibatkan partisipasi 

seluruh warga Madrasah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar 

semua komponen tersebut dapat bekerja sama dalam pengembangan 
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madrasah dan mengetahui visi dan misi yang dimiliki oleh madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Perencanaan pendidikan 

dapat dibuat oleh kepala madrasah, guru dan staf yang berorientasi 

pada visi dan misi madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikannya. Perencanaan harus berkaitan dengan :  

1) Penentuan tujuan dan maksud- maksud organisasi 

2) Prakiraan-prakiraan lingkungan tentang tujuan yang hendak 

dicapai.  

3) Penetapan pendekatan untuk memenuhi tujuan dan maksud 

organisasi yang hendak dicapai.
66

 

Adapun penyusunan program peningkatan mutu pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

1) School review 

Langkah pertama dalam upaya peningkatan mutu sekolah 

adalah School review, yaitu suatu kegiatan untuk mengevaluasi dan 

memotret kondisi sekolah saat ini. School review merupakan suatu 

proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya 

orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi danmenilai 

efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Teknik ini dilakukan dalam 

rangka memecahkan permasalah-permasalahan mengenai 

kesesuaian hasil yang dicapai sekolah dengan harapan orang tua 

siswa dan siswa sendiri, faktor yang menghambat upaya 
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peningkatan kualitas peserta didik, faktor pendukung dalam rangka 

meningkatkan mutu yang dimiliki sekolah .
67

 

School review ini dilakukan oleh tim, bisa dari dalam atau 

luar yang terdiri atas orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, dan 

akademis. Namun tim yang terbaik adalah gabungan dari dalam 

dan luar. Hasil dari School review ini berupa profil sekolah dan 

rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan mutu. 

Dalam school review, pertanyaan kuncinya adalah kemana sekolah 

akan menuju, bagaimana  cara mencapai tujuan tersebut, dan apa 

yang perlu mendapat prioritas tekanan dalam jangka pendek. 
68

 

2) Merumuskan Visi, Misi, Strategi dan Program Kerja 

Pada langkah ini, kepala sekolah mengadakan rapat yang 

melibatkan seluruh elemen, khususnya para guru dan orang tua 

siswa. Pertanyaan kuncinya adalah keadaan seperti apa yang 

diinginkan sekolah dimasa depan, lima tahun, sepuluh tahun, dan 

dua puluh tahun yang akan datang. Setelah visi, misi dan strategi 

dirumuskan, tahap selanjutnya adalah merumuskan program kerja 

sebagai penjabaran strategi guna mewujudkan visi dimasa depan. 

Selanjutnya, sasaran peningkatan mutu adalah prestasi siswa, 

kesiapan guru yang berupa kemampuan dan kemauan guru, 

kesiapan siswa yang berupa motivasi dan penguasaan materi yang 

telah diajarkan, ketersediaan sarana dan prasarana serta kultur 
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sekolah. Setelah target peningkatan mutu ditentukian berdasarkan 

prinsip-prinsip, yaitu berupa output atau hasil, memiliki nilai 

strategis, bersifat spesifik, dapat dicapai, dapat diukur dan 

mencapai dimensi waktu. Setelah sasaran dan target, maka 

ditentukan dalam program tahunan. Kegiatan apa yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan target, kapan diwujudkan, siapa yang 

bertanggungjawab, berapa besar dana yang diperoleh dan dari 

mana dana tersebut diperoleh. Semua rumusan ini disosialisasikan 

kepada seluruh elemen sekolah untuk direspon dan didukung 

sepenuhnya.
69

 

3) Benchmarking 

Benchmarking merupakan suatu kegiatan menetapkan 

standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. 

Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, 

ataupun lembaga. Sementara itu Balitbang Depdiknas yang dikutip 

oleh Muwahid dan Soim memberikan rumusan mengenai 

benchmarking sebagai suatu penilaian terhadap proses dan hasil 

untuk menuju kepada suatu keunggulan yang memuaskan.
70

 

 Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh 

benchmarking adalah berkaitan dengan :  

a) Batas minimal kondisi lembaga pendidikan Islam dikatakan 

baik. 

                                                           
69

 Ibid., 216-220 
70

 Ibid., 110 



 

 

b) Batas maksimal seberapa baik kondisi lembaga pendidikan 

Islam dikatakan baik 

c) Strategi atau cara untuk mencapai kondisi yang baik tersebut.
71

 

Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh 

komponen pendidikan Islam dalam paradigma ini adalah : 

a) Tentukan fokus 

b) Tentukan aspek / variable atau indikator 

c) Tentukan sabar 

d) Tentukan gap ( kesenjangan ) yang terjadi 

e) Bandingkan standar dengan hasil yang dicapai 

f) Rencanakan target untuk mencapai standar 

g) Rumuskan cara- cara program untuk mencapai target.
72

 

4) Quality Assurance 

Quality assurance merupakan suatu teknik untuk 

menetukan bahwa proses pendidikan telah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Dengan teknik ini akan bisa dideteksi 

adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Sehingga untuk 

menghindari penyimpangan, dengan teknik ini kepala sekolah 

perlu melakukan supervisi dan monitoring serta berkesinambungan 

terhadap kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan. Monitoring 

dilakukan terhadap semua proses dan hasil untuk mengetahui 

apakah sasaran target sudah terpenuhi dengan memuaskan atau 
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belum.
73

 Dari monitoring akan didapatkan kinerja bawahan, 

kendala-kendala yang dijumpai, langkah-langkah yang diambil, 

dan implikasinya bagi kemajuan organisasi. Dari sini kelemahan-

kelemahan yang ada diperbaiki dab keunggulan yang sudah 

terbangun ditingkatkan lagi. 
74

 

Untuk melaksanakan Quality assurance menurut bahrul 

hayat dalam “ hand out  pelatihan calon kepala sekolah “ 

sebagaimana yang telah dikutip oleh Sukarji dan Umiarso, maka 

lembaga pendidikan harus :  

a) Menekankan pada kualitas belajar 

b) Hasil kerja peserta didik dimonitor secara terus menerus 

c) Informasi dan data dari lembaga pendidikan dikumpulkan dan 

dianalisis untuk memperbaiki proses dilembaga pendidikan. 

d) Semua pihak mulai kepala lembaga pendidikan, guru, pegawai 

administrasi, dan juga orang tua peserta didik harus memiliki 

komitmen untuk secara bersama mengevaluasi kondisi lembaga 

pendidikan yang kritis dan berbudaya untuk memperbaiki.
75

 

5) Quality Control 

Teknik ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi 

terjadinya penyimpangan kualitasoutput yang tidak sesuai dengan 
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standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas 

dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang 

terjadi dan juga penilaian hasil kerja pada proses tersebut. Maka 

kerangka ini selain kesesuaian antara standar dan output yang 

dihasilkannya, aspek lain yang urgent adalah pemimpin yang 

mampu membangun kerja sama tim. Artinya kepemimpinan harus 

diarahkan agar orang-orang mau bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Jadi perilaku yang ditimbulkan oleh kepemimpinan 

itu berupa kesediaan orang-orang untuk saling bekerja sama 

mencapai tujuan organisasi yang disepakati bersama. 

g. Faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh 

faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari 

seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya 

sekolah menurut Subagio Atmodiwirio terdiri dari manusia (man), 

dana (money), sarana dan prasarana (material) serta peraturan ( 

policy).
76

 

Dari pengertian diatas maka input pendidikan yang merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa : 

1) Sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari : 
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a) Kepala Sekolah; merupakan guru yang mendapat tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah, 

b) Guru, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik. 

c) Tenaga administrasi. 

2) Sarana dan Prasarana 

Oemar hamalik mengemukakan sarana dan prasarana pendidikan, 

merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakekatnya 

akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pendidikan.
77

 

3) Kesiswaan 

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan peserta 

didik didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan dan akuntabel. 

4) Keuangan  (anggaran pembiayaan) 

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran 

pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang 

cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu dana 

pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. 
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5) Kurikulum 

Kurikulum salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan 

yaitu kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum adalah suatu 

program atau rencana pembelajaran. Kurikulum merupakan 

komponen substansi yang uatam disekolah. Prinsip dari adanya 

kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh 

siswa dan mendororng guru untuk menyusun dan terus-menerus 

menyempurnakan strategi pembelajarannya.
78

 

6) Keorganisasian. 

Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan, merupakan faktor 

yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan 

pelayanan dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian 

merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan 

pekerjaan kedalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih 

mudah untuk ditangani. 

7) Lingkungan fisik 

Belajar dan bekerja harus didukung oleh lingkungan. Lingkungan 

berpengaruh terhadap aktivitas baik terhadap guru, siswa termasuk 

didalamnya aktivitas pembelajaran. 
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8) Perkembangan ilmu pengetahuan 

Disamping faktor guru dan sarana lainnya yang berkaitan dengan 

dunia pendidikan yaitu faktor eksternal yang berupa 

perkembangna ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai 

tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai 

transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dituntut untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sesuai 

dengan bidang pengajarannya.
79

 

9) Peraturan 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk 

menghasilkan mutu sumber daya manusia yang unggul serta 

mengejar ketertinggalan disegala aspek kehidupan yang 

disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI 

pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-undang 

sisdiknas nomor 2 tahun 1989 

10) Partisipasi atau peran serta Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan 

menjadi tuang punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas 

memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program 

kegiatan sekolah. 
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11) Kebijakan Pendidikan 

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan adalah melakukan desentralisasi pendidikan. Dengan 

adanya desentralisasi tersebut maka berbagai tantangan untuk 

pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuiskan 

adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen 

penyelenggaraan pendidikan.
80

 

 

3. Peningkatan mutu lulusan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan meliputi 

sumber daya manusia yaitu : Kepala Sekolah, guru dan tenaga 

administrasi, sarana prasarana sekolah, siswa, keuangan, kurikulum, 

manajemen, keorganisasian, lingkungan fisik, perkembangan ilmu 

pengetahuan, peraturan, partisipasi atau peran serta masyarakat, dan 

kebijakan pendidikan, yang mana komponen factor tersebut secara rinci 

tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 8 

standar pendidikan. Standar yang dimaksud meliputi :
81

 

a. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar 

Kompetensi Lulusan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah telah dicapai oleh peserta didik baik dalam 

pencapaian KKM setiap pelajaran maupun dari ujian Nasional. Peserta 
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didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai 

target yang ditetapkan SKL setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan 

tingkat kelulusan yang mencapai 100% pada tahun pelajaran 

sebelunya dan tahun selanjutnya akan tetapi nilai cenderung tidak 

konsisten. Pencapaian tersebut didapat tidaklah mudah, sekolah 

menfasilitasi para peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar 

melalui program pengayaan, sekolah/madrasah menfasilitasi 

peningkatan nilai UN dengan menambah jam belajar diluar jam efektif 

sekolah. 

b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi 

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan sillabus pembelajaran 

yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Standar isi dokumen kurikulum sekolah telah 

disusun sejak 2008. Kurikulum dikembangkan menggunakan 

menggunakan panduan BSNP dengan mempertimbangkan 

karakteristik daerah, social budaya sekitar, kualitas peserta didik. 

Kurikulum menunjukkan alokasi waktu, rencana program remedial, 

dan pengayaan bagi siswa. Kurikulum juga mencakup program 

kegiatan pengembangan diri, baik melalui bimbingan konseling 

maupun ekstrakurikuler. Sekolah atau madrasah harus memiliki tim 

pengembang kurikulum, yang mana setiap tahunnya diadakan evaluasi 

kurikulum. Proses penyusunan standar isi dengan memperhatikan 



 

 

indicator diatas, sekolah juga menyediakan layanan bimbingan dan 

konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta 

didik.   

c. Standar proses adalah SNP yang terkait langsung atau tidak langsung 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan.  

d. Standar pendidik/guru dan tenaga kependidikan adalah kriteria 

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik mental, serta pendidikan 

dalam jabatan. 

e. Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang terkait langsung 

atau tidak langsung dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta 

sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

f. Standar pengelolaan adalah SNP yang terkait langsung atau tidak 

langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau 

kepenyediaan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 



 

 

g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 

satu tahun. 

h. Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang terkait langsung 

atau tidak langsung dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. 

 

4. Aktualisasi Fungsi Manajemen Mutu 

Para tokoh manajemen mendefinisikan manajemen dengan 

berbagai pendapat yang berbeda. Hal ini terpengaruh oleh latar kehidupan, 

pendidikan, dasar falsafah, tujuan dan sudut pandang tokoh dalam melihat 

persoalan yang dihadapi. Berikut pendapat para tokoh tentang manajemen 

: 

Robbins dan Coulter yang berpendapat bahwa manajemen adalah 

kegiatan manajemen sebuah proses pengelolaan lajunya perjalanan suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan 

bersama. Manajemen menurut Schermerhorn merupakan proses 

keseluruhan kegiatan organisasi yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang dilakukan melalui proses 



 

 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional 

tertentu.
82

 

Siagaan mengemukakan, manajemen adalah kemampuan atau 

ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain atau dengan kata lain 

manajemen adalah sebagai alat pelaksana utama administrasi.
83

 Sedangkan 

Ivancheich mengemukakan, manajemen adalah proses perencanaan dan 

pembuatan keputusan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengawasan dalam 

pengorganisasian manusia, keuangan dan sumber daya serta sumber-

sumber informasi untuk efisiensi.
84

 

Dari beberapa pendapat tentang manajemen di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan mengatur 

organisasi yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan tertentu dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Manajer 

dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu  yaitu fungsi manajemen.
85

 

a. Perencanaan (Planning)  

Stoner dan Freeman, perencanaan adalah proses bagaimana 

menentukan organisasi bisa mencapai tujuannya. Perencanaan adalah 

proses menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuannya. Dalam proses perencanaan membutuhkan data 
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dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya 

dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Suatu 

lembaga pendidikan tentu memerlukan perencanaan pendidikan yang 

merupakan keputusan yang diambil untuk melakukan kegiatan dalam 

kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan sistem 

pendidikan berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan 

yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.
86

 

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan 

dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Manajer mengevaluasi 

berbagai rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat 

apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat dipergunakan untuk 

memenuhi tujuan.  

1) Jenis Perencanaan   

Sebagian rencana menyangkut bidang yang luas, sebagian agak 

sempit; setengahnya berkaitan dengan pertimbangan tata ruang, 

sedangkan lainnya menekan pelaksanaan, biaya, kualitas, atau sifat 

utama lainnya.   

a. Berdasarkan bidangnya antara lain: 
87

  

1) Growth Plans (rencana pertumbuhan) Rencana ini 

memetakan arah kemana arah organisasi itu bergerak, 

tujuannya dan cepatnya gerak ekspansi yang dicari. Cara 

rasional untuk menjamin pertumbuhan yang diinginkan 
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ialah dengan keterikatan anggota manajemen yang cakap 

dengan pertumbuhan dan dengan perencanaan pertumbuhan 

sendiri. Sebaliknya menuntut penguasaan kearah mana 

perencanaan harusnya berjalan; persoalan apakah yang 

menghalangi tercapainya tujuan itu; penjadwalan waktu 

untuk pelaksanaan rencana; kegiatan khusus yang 

diperlukan untuk memenuhinya. Hal ini penting bagi 

kepemimpinan yang memadai dan perkembangan anggota 

manajemen.   

2) Profit Plan (Rencana Keuntungan)  

Jenis ini dipusatkan pada pembiayaan yang minimum untuk 

mewujudkan keuntungan yang maksimum. 

3) User Plan (Rencana Pemakaian)  

Bagaimana cara memasarkan hasil atau kualitas yang 

dihasilkan yang biasa disebut dengan product planning. 

Jenis perencanaan semacam ini sangat terkenal. 

Kebanyakan orang mengerti pokok apa yang direncanakan 

sangat luas. Jangka waktunya biasanya berkisar satu tahun.   

4) Personal Management Plan (perencanaan urutan  

kepegawaian)  

 Rencana untuk menarik perhatian, mengembangkan 

dan mempertahankan anggota manajemen sangat penting. 

Penggolongan rencana menurut  jangka waktu berkaitan 



 

 

dengan penugasan jangka pendek maupun jangka 

menengah atau jangka panjang. Dalam rencana jangka 

pendek berkisar satu tahun; panjang berkisar lima tahun.   

b. Berdasarkan Besarnya, menurut besarnya, perencanaan dibagi   

menjadi tiga dimensi yaitu:
88

  

1) Perencanaan Makro Merupakan perencanaan yang 

menetapkan  kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang 

ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan itu pada tingkat 

nasional. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan 

yang harus dicapai negara (khususnya dalam bidang 

pendidikan dan peningkatan SDM) adalah pengembangan 

sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga, 

pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Secara kuantitatif pendidikan harus menghasilkan tenaga 

yang cukup banyak dengan kebutuhan pembangunan, 

sedangkan secara kualitatif harus menghasilkan tenaga 

yang terampil sesuai dengna bidangnya. 

2) Perencanaan Meso Kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

tingkat makro kemudian dijabarkan kepada program yang 

berskala kecil. Pada tingkatan ini perencanaan sudah 

bersifat operasional sesuai dengan departemen.   
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3) Perencanaan Mikro Sebagai perencanaan pada tingkat 

institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan 

tingkat meso. Unit dari lembaga mendapat perhatian, 

namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan makro atrau meso. Misalnya 

adalah kegiatan belajar mengajar.  

c. Berdasarkan Cakupannya  

Rencana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:   

1) Rencana Strategis   

 Rencana strategis adalah rencana yang berlaku secara 

umum yang berlaku diseluruh lapisan organisasi.  

2) Rencana Operasional  

Rencana operasional adalah rencana yang mengatur 

kegiatan sehari-hari anggota. 

d. Berdasarkan Jangka Waktunya  

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibedakan   

menjadi:
89

 

1) Perencanaan Jangka Pendek, 

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan 

atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam 

waktu yang kurang dari lima tahun, sering juga disebut 

sebagai rencana operasional.   
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2)  Perencanaan Jangka Menengah,         

Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu 

pelaksanaan lima sampai sepuluh tahun. Perencanaan ini 

merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang tetapi 

sudah lebih bersifat operasional.   

3) Perencanaan Jangka Panjang  

Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu diatas    

10 tahun sampai dengan 25 tahun. Semakin panjang 

rencana semakin banyak variabel yang dikontrol.   

e. Berdasarkan Kekhususan  

Berdasarkan kekhususannya, perencanaan dibedakan menjadi:  

1) Perencanaan strategik, 

Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka 

panjang. Strategi merupakan konfirmasi tentang hasil yang 

diharapkan tercapai dimasa depan. Dalam bidang 

pendidikan, konsep perencanaan strategik dapat diterapkan 

dalam perencanaan pendidikan. Dengan perencanaan 

strategik ada kecenderungan diperoleh suatu perumusan 

program yang lebih operasional. Berbagai faktor baik 

internal maupun eksternal yang berpengaruh perlu 

diperhitungkan dalam perencanaan ini.
90
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2) Perencanaan Koordinatif, 

Perencanaan ini ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya 

pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini 

mempunyai cakupan semua aspek operasi sistem yang 

meminta kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat 

perencanaan strategik. Perencnaan ini hanya memberikan 

guidelines secara umum Tidak mendetail.    

3) Perencanaan Operasional,  

Perencanaan operesional memutuskan perhatian pada apa 

yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaan dilapangan dari 

suatu rencana strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan 

berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang 

bagaimana suatu program dilaksanakan menurut aturan 

prosedur dan ketentuan lain yang diterapkan. 

f. Berdasarkan Frekuensi Penggunaannya  

Berdasarkan frekuensi penggunaannya, perencanaan dibedakan 

menjadi beberapa bagian:  

(1) Single use Plans   

Single use Plans adalah perencanaan yang didesain untuk 

dilaksanakan satu kali saja.   

(2) Standing Plans  



 

 

Standing Plans adalah rencana yang berjalan selama 

lembaga tersebut berdiri, yang termasuk didalamnya adalah 

prosedur, peraturan, kebijakan dan sebagainya.  

 

g. Perencanaan yang baik. 

Menurut Burhanuddin sebagaimana dikutip oleh Ara 

Hidayat dan Imam Machali, yaitu:  

1) Dibuat berdasarkan data yang ada dan dipikirkan pula 

kejadian-kejadian yang mungkin timbul sebagai akibat 

tindakan pelaksanaan yang diambil.  

2) Dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh 

memahami     teknik perencanaan.  

3) Rencana  harus disertai oleh rincian yang teliti dan detail.  

4) Rencana harus bersifat sederhana, artinya terdapat 

kemudahan-kemudahan pemahaman dan pelaksanaannya 

oleh pihak yang memerlukan.  

5) Harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan 

masyarakat, perubahan situasi dan kondisi (fleksibel).  

6) Perencanaan dilakukan secara terus menerus.  

7) Hendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan untuk 

kesempurnaan di masa yang akan datang.  



 

 

8) Harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap 

kemungkinan yang muncul dikemudian hari.
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h. Pentingnya Perencanaan  

Dalam perencanaan, ada dua elemen penting yang 

selalu ada yaitu tujuan dan perencanaan. Perencanaan 

merupakan fungsi pertama dalam manajemen, sehingga 

perencanaan merupakan kegiatan yang penting. Handoko 

menjelaskan ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya 

perencanaan:   

1) Memeberikan kerangka dasar dalam semua bentuk    

perencanaan lainnya yang harus diambil.  

2) Mempermudah pemahaman terhadap rencana strategik.                                                  

3) Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi 

pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan 

organisasi.
92

 

i. Ruang Lingkup Perencanaan  

Ruang lingkup perencanaan menurut Husaini Usman 

dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial dan tingkatan teknis 

perencanaan. Ketiga dimensi ini saling interaksi dan masing-

masing dimensi tersebut adalah:
93

  

Table 2.2  Ruang Lingkup Perencanaan  
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Dimensi 
Perencanaan 

Ruang 
Lingkup 

Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensi 
 
Waktu 

Perencanaan 
jangka 

Perencanaan ini berjangka 4 lebih 
sampai 8 tahun ke atas. 

panjang 
(LongTerm 
Planning) 

Pada perencanaan ini belum 
ditampilkan sasaran-sasaran yang 
bersifat kuantitatif, tetapi lebih 
kepada proyeksi atau perspektif atas 
keadaan ideal yang diinginkan dan 
pencapaian keadaan yang bersifat 
fundamental,seperti propenas. 

Perencanaan 
Jangka 
Menengah 
(Medium Term 
Planning) 

Perencanaan ini berjangka lebih dari 
1 tahun hingga 4 tahun. Di Indonesia 
umumnya 5 tahun. Perencanaan 
jangka menengah ini merupakan 
penjabaran atau uraian perencanaan 
jangka panjang. Walaupun 
perencanaan jangka menengah ini 
masih bersifat umum, tetapi sudah 
menampilkan sasaran-sasaran yang 
diproyeksikan 
secara kuantitatif, seperti Propeda 

Perencanaan 
Jangka 
Pendek 
(Short
 Ter
m Planning) 

Perencanaan ini jangka waktunya 
kurang maksimal 1 tahun. 
Perencanaan jangka pendek tahunan 
(annual plan) disebut perencanaan 
operasional tahunan (annual 
operasional planning), seperti 
Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah (RKAS). 

 
 
 
Dimensi 
Spasial 

Perencanaan 
nasional 

Suatu proses penyusunan 
perencanaan berskala nasional. 
Contohnya perencanaan pendidikan 
nasional 

Perencanaan 
regional 

Perencanaan ini adalah pilihan 
antarsektor dan hubungan 
antarsektor dalam suatu wilayah 
(daerah) sehingga disebut sebagai 
perencanaan daerah/ 
wilayah.Contohnya,propeda,dan 
perencanaan pendidikan di 
provinsi/ kabupaten/ kota. 

Perencanaan 
Tata Ruang 

Perencanaan yang mengupayakan 
pemanfaatan fungsi kawasan 
tertentu, mengembangkannya secara 
seimbang baik secara ekologis, 
geografis, maupun demografis. 
Seperti perencanaan tata kota, 
perencanaan permukiman, 
perencanaan kawasan, perencanaan 



 

 

Dimensi 
Perencanaan 

Ruang 
Lingkup 

Keterangan 

daerah transmigrasi, dll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensi 
Tingkatan Teknis 
Perencanaaan 

 
 
Perencanaan 
makro 

Perencanaan makro adalah 
perencanaan tentang ekonomi dan 
non ekonomi secara internal dan 
eksternal Pada setiap perencanaan 
pembangunan pendidikan nasional, 
sebelum dirumuskan secara rinci 
dalam perencanaan    sektoral    dan   
regional maka  diperlukan   
perencanaan makro yang 
menggambarkan kerangka makro 
pendidikan yang berinteraksi
 satu sama lainnya 

Perencanaan 
mikro 

Perencanaan yang disusundan 
disesuaikan dengan kondisi otonomi 
daerahdi bidang pendidikan 
Perencanaan mikro disebut juga 
pemetaan pendidikan. 

Perencanaan 
sektoral 

Kumpulan program dan
 kegiatan pendidikan yang
 mempunyai persamaan
 ciri dan tujuan 
Perencanaan sektoral 
memproyeksikan sasaran 
pembangunan sector pendidikan
 dalam mencapai tujuan 
pendidikan nasional yang telah 
ditentukan. 

Perencanaan 
kawasan 

Perencanaan yang
 memperhatikan  keadaan 
lingkungan kawasan tertentu 
sebagai pusat kegiatan dengan 
keunggulan dan kompetitif tertentu 
Contoh perencanaan pendidikan 
kawasan Indonesia Timur  

Perencanaan 
proyek 

Perencanaan operasional yang 
menyangkut operasinalisasi 
kebijakan dan pembangunan dalam 
rangka mencapai sasaran sector dan 
tujuan pembangunan. Contoh 
Perencanaan Proyek Unit Sekolah 
Baru Sekolah Menengah Kejuruan 

 



 

 

j. Kegiatan dalam Perencanaan 

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, 

konsisten dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan 

perlu memperhatikan: Keadaan sekarang (tidak dimulai dari 

nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada). 

1) Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. 

2) Kegagalan masa lampau. 

3) Potensi, tantangan dan kendala yang ada. 

4) Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan 

ancaman menjadi peluang analisis (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, and Threatsatau SWOT). 

5) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait. 

6) Memerhatikan komitmen dan mengoordinasikan pihak-

pihak terkait. 

7) Mempertimbangkan efektivitas dan efiseinsi, 

demokratis,  transparan,  realistis, legalitis dan praktis. 

8) Jika mungkin, mengujicobakan kelayakan perencanaan. 
94

 

Adapun langkah-langkah dalam membuat perencanaan 

adalah: 

1) Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus 

dijawab, meliputi: 

a) Apa (what), mengenai tujuan dan kegiatan yang akan 
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dilaksanakan. 

b) Mengapa (why), mengenai keperluan atau alasan suatu 

kegiatan dilakukan. 

c) Bagaimana (how), mencakup system dan tatakerja. 

d) Kapan (when), mencakup masalah waktu dan penetapan 

prioritas kegiatan. 

e) Dimana (where), mengenai tempat berlangsungnya 

kegiatan. 

f) Siapa (who), mengenai tenaga kerja. 

2) Memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus 

dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-

langkah tertentu. 

3) Perencanaan merupakan perihal awal dalam manajemen, 

oleh karena itu dalam merumuskan dan menyusun 

perencanaan harus dipertimbangkan dengan matang.Agar 

perencanaan layak untuk dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan.
95

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan yang mengatur dan 

mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil 

dan lebih mudah untuk ditangani.
45 

Pengorganisasian adalah proses 

mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, 
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wewenang dan sumber daya di antara organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi.
96

 Menurut Husaini Usman, pengorganisasian 

disebut sebagai proses penyusunan struktur organisasi. Sedangkan 

menurut George R. Terry sebagaimana dikutip oleh Mulyono 

pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif 

antarpersonalia dalam organisasi, sehingga mereka dapat bekerjasama 

secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam 

melaksanakan tugas- tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna 

mencapai tujuan dan sasarantertentu.
97

 

Pengorganisasian mempermudah pemimpin dalam melakukan 

pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan pembagiannya.
48

Hampir sama 

dengan pendapat di atas Hasibuan berpendapat bahwa 

pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang 

secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan 

melakukan aktivitas-aktivitas.
98

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, pengorganisasian 

adalah: mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai 
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tujuan organisasi dengan menyusun hubungan perilaku yang efektif 

antarpersonalia dalam organisasi, sehingga mereka dapat bekerjasama 

secara efektif dan efisen mencapai tujuan serta menugaskan dan 

memberikan wewenang tanggung jawab tugas pada seorang maupun 

sekelompok orang. 

 

1) Pilar dalam Pengorganisasian 

Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freman dan Gilber 

ada empat pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses 

pengorganisasian. Keempat pilar tersebut adalah:
99

 

a) Pembagian Kerja 

Dalam berbagai perencanaan untuk mencapai tujuan 

tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan 

yang telah direncanakan tentunya perlu disederhanakan agar 

mempermudah bagaimana pengimplementasiannya. 

Pembagian kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan 

dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin  

bersifat komplek menjadi sederhana dan spesifik dimana 

disetiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap 

kegiatan yang sederhana dan spesifik. Adapun orang yang 

ditugaskan untuk menjalankan setiap pekerjaan yang telah 

dibagi tersebut. 
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b) Pengelompokkan Pekerjaan 

Setelah pekerjaan dispesifikasikan kemudian pekerjaan 

tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang 

sejenis. 

c) Penentuan Relasi Antar Bagian dalam  pengorganisasian 

Ada dua onsep penting yang ada dalam hal ini yaitu 

span of management and chain of command. span of 

management terkait dengan jumlah orang atau bagian yang 

bertanggung jawab terhadap bagian tertentu. Sedangkan chain 

of command yang menjelaskan bagaimana batasan 

kewenangan dibuat dan siapa serta bagian mana akan melapor 

kebagian mana. 

d) Koordinasi 

Sebagaimana menurut Freeman, Stoner, dan Gilbert 

pada dasarnya koordinasi adalah the process of intergrating 

the activities of sparate departement in order to pursue 

organizational goals effectively. Koordinasi adalah proses 

dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai 

departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan 

organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa 

koordinasiberbagaia kegiatan yang dilakukan disetiap 

organisasi tidak akan terarah dan cenderung hanya membawa 

misi masing-masing bagian. 



 

 

2) Kegiatan dalam Pengorganisasian 

Kegiatan yang ada dalam pengorganisasian, meliputi: 

a) Merinci pekerjaan mana yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan, sasaran organisasi. 

b) Mengelompokkan pekerjaan tersebut kedalam unit-unit yang 

secara logis dapat dijalankan oleh sekelompok orang atau satu 

orang. 

c) Menyusun struktur yang menggambarkan dan 

mengelompokkan. 

d) Menyusun uraian pekerjaan atau tugas yaitu batasan tugas 

hubungan kerja, tanggung jawab dan wewenang dari setiap 

unit kerja. 

e) Menentukan kualifikasi jabatan, yaitu persyaratan untuk 

menduduki jabatan atau pekerjaan.
100

 

Dalam pengorganisasian selalu berkenaan dengan: 

a) Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

b) Penentuan jenis-jenis aktivitas kerja untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu, pengelompokan, aktivitas- aktivitas kerja ke 

dalam pola yang logis untuk menghindari terjadinya tumpang 

tindih dan menjamin kelancaran kerja. 

c) Penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau 

tugas-tugas. 
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d) Merumuskan hubungan dan mekanisme kerja di antara anggota 

atau kelompok kerja yang ada,penetapan kegiatan tertentu 

untuk setiap individu kelompok departemen.
101

 

 

3) Langkah-langkah Pengorganisasian 

Langkah-langkah dalam pengorganisasian meliputi: 

a) Memahami tujuan institusional. 

b) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam 

usaha mencapai tujuan institusional. 

c) Kegiatan serumpun (sejenis) dikelompokkan dalam satu unit. 

d) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap 

unit kerja. 

e) Menetapkan   personal (jumlah dan kualifikasinya) setiap 

unit kerja. 

f) Menentukan hubungan kerja antar unit kerja.
102

 

 

4) Manfaat Pengorganisasian 

Adapun manfaat pengorganisasian yaitu sebagai berikut: 

a) Antara bidang satu dengan bidang yang lain dapat diketahui 

batas-batasnya, serta dapat dirancang bagaimana antar bagian 

dapat melakukan kerjasama sehingga tercapai sinkronisasi 

tugas. 
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b) Dengan penugasan yang jelas terhadap orang- orangnya, 

masing-masing mengetahui wewenang dan kewajibannya. 

c) Dengan digambarkannya unit-unit kegiatan dalam sebuah 

struktur organisasi dapat diketahui hubungan vertical dan 

horizontal, baik dalam jalur structural maupun jalur 

fungsional.
103

 

5) Komponen Pengorganisasian 

Dalam komponen pengorganisasian terdapat empat 

komponen yang biasa di istilahkan dengan WERE yang berarti 

Work, Employes, Relationships and Environment yaitu pekerjaan, 

pegawai, hubungan dan lingkungan.
104

 

a) Pekerjaan 

 

Fungsi yang akan dijalankan berasal dari tujuan yang 

dinyatakan dan merupakan landasan bagi organisasi. Fungsi 

dipisahkan dalam sub fungsi dan seterusnya sub fungsi. Hal ini 

karena: pertama, pembagian pekerjaan dikalangan sebuah 

kelompok menghendaki bahwa pekerjaan tersebut harus dibagi; 

kedua spesialisasi pekerjaan mengharuskan satuan tugas 

dibentuk atas dasar persamaan pekerjaan maupun efisiensi yang 

dapat dilaksanakan dengan baik. 
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b) Pegawai 

 

Kepada setiap orang ditugaskan suatu bagian khusus dari 

pekerjaan keseluruhannya. Sehingga penugasan tersebut 

memberikan pengakuan sepenuhnya kepada perhatian pegawai. 

Pengakuan ini adalah vital dalam mengorganisir. Penugasan 

kepada seseorang biasanya terdiri atas suatu bagian dari 

pekerjaan unit kerja organisasi. 

c) Hubungan 

 

Merupakan kepentingan utama dalam pengorganisasian. 

Hubungan seorang pegawai dengan pekerjaan,interaksi seorang 

pegawai dnegan yang lain dan dari satuan unit pekerjaan lain, 

merupakan isu-isu yang menetukan pengorganisasian. 

d) Lingkungan 

 

Komponen nyata yang terakhir dalam organisasi 

mencakup alat-alat fisik dan iklim umum yang didalamnya para 

pegawai akan melaksanakan pekerjaannya. Lokasi, peralatan, 

meja-meja, formulir, penerangan, semangat umum dan sikap. 

Lingkungan mempunyai dampak yang berarti kepada hasil yang 

diperoleh dari pengorganisasian.Pengorganisasian merupakan 

lanjutan dari perencanaan, yang mana di dalam 

pengorganisasian akan diatur semua kegiatan yang mengarah 

pada pencapaian tujuan. Pengorganisasian ini juga penting, 

karena akan mempermudah terlaksananya perencanaan yang 



 

 

telah disusun sebelumnya dengan membagikan wewenang dan 

tugas masing-masing personil organisasi. Pemimpin harus 

memiliki kemampuan untuk mengorganisir semua potensiyang 

dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, serta kemampuan untuk mengembangkan 

organisasi. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

1) Konsep Actuating 

Penggerakan (actuating) adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencaaan 

dan pengorganisasian. Actuating adalah aspek hubungan 

manusiawi yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti 

dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan. Pergerakkan adalah membuat semua anggota 

kelompok agar mau bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian.
 
Sementara pendapat Tery sebagaimana dikutip 

oleh Didin Kurniadin dan Imam Machali, mendefinisikan 

penggerakan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua 

anggota kelompok mau dan berusaha sekuat tenaga untuk 

mencapai tujuan organisasi.
105

 Menggerakkan menurut Keith 

Davis sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala ialah kemampuan 
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pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan semangat.
 

Pemimpin yang menggerakkan bawahannya dengan 

semangat, maka pengikut juga bekerja dengan semangat. Menurut 

Hoy dan Miskel yang dikutip oleh Syaiful Sagala, pemimpin yang 

efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang 

sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan rasa percaya diri 

menggunakan kelompok membuat keputusan.
106

 

2) Kegiatan dalam Actuating 

Dalam Actuating terdapat berbagaikegiatan, meliputi: 

a) Pemberian tugas dan taanggungjawab 

b) Pemberian motivasi anggota dan 

c) Mengembangkan dan melatih meningkatkan pengetahuan 
107

 

3) Fungsi penggerakan dalam manajemen. 

Fungsi ini mencakup di dalamnya adalah kepemimpinan, 

motivasi, komunikasi dan bentuk-bentuk lain dalam rangka 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai 

tujuan organisasi. Fungsi penggerakan tersebut meliputi: 

a) Kepemimpinan berfungsi sebagai pemberi arahan, komando 

dan pengambilan keputusan organisasi. 

b) Motivasi berfungsi sebagai cara untuk menggerakkan agar 

tujuan organisasi tercapai. 
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c) Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menjalin hubungan 

dalam rangka fungsi penggerakan dalam organisasi.
108

 

Penggerakan berhubungan dengan penggunaan sumber 

daya yang ada dalam organisasi. Oleh karena  itu, kemampuan 

memimpin, memotivasi dan berkomunikasi antara satu dengan 

yang lain sangat berperan dalam penggerakan. 

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi terakhir yang 

harus dilakukan dalam manajemen. Dalam pengawasan dapat 

diketahui dari hasil yang dicapai. Pengawasan merupakan proses 

penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 

dilakukan pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu 

melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yaitu selaras dan standar. Dengan adanya pengawasan, pemimpin 

dapat menjaga organisasi agar tetap berada dalam rel yang benar.
109

 

Dalam bukunya Burhanuddin, Sondang P Siagian 

mendefinisikan pengendalian sebagai proses pengamatan pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pengendalian atau pengawasan dilakukan 

dengan tujuan pokok untuk membuat segenap kegiatan administrasi 

dan manajemen berjalan sesuai dengan rencana, dinamis dan berhasil 
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secara efektif dan efisien.
110

 Pengawasan merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang berupa kegiatan penilaian, mengadakan koreksi 

sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang 

benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. 

Pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap 

semua aktivitas organisasi guna mengetahui efektivitas kerja personal 

dalam organisasi tersebut serta untuk menghidari penyimpangan 

Meskipun terjadi penyimpangan melalui pengawasan ini dapat 

secepatnya diambil tindakan pencegahan. 

1) Kegiatan dalam pengawasan 

 

Pengawasan juga merupakan pengamatan terhadap seluruh 

kegiatan para pekerja dilihat dari relevansinya dengan perencanaan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam 

pengawasan terdapat kegiatan-kegiatan:
111

 

a) pengamatan terhadap kinerja seluruh pelaku rencana; 

b) pembinaan terhadap anggota organisasi secara sistematis sesuai 

dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi; 

c) penelusuran relevansi kerja dengan perencanaan; 

d) pemerhatian arah pekerjaan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan; 

e) kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja; 

f) efektivitas pelaksanaan kegiatan; 
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g) efisiensi penggunaan anggaran; 

h) perbandingan hasil kerja masa lalu dengan masa yang sedang 

dikerjakan; 

i) bahan perbandingan untuk perencanaan di masa datang dan 

bahan evaluasi. 

 

2) Tujuan Pengawasan 

 

Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: 

a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak adilan. 

b) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, 

pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. 

c) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang 

telah baik. 

d) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, 

dan akuntabilitas organisasi.Meningkatkan kelancaran operasi 

organisasi. 

e) Meningkatkan kinerja organisasi. 

f) Memberikan opini atas kinerja organisasi. 

g) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas 

masalah dalam pencapaian kinerja yang ada. 

h) Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih.
67

 Menurut 

Gaffin terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu: 



 

 

1)Adaptasi Lingkungan; 2)Meminimkan Kegagalan; 

3)Meminimumkan  Biaya; 4) Antisipasi Kompleksitas Organisasi.
112

 

3) Jenis Pengawasan 

 

Menurut Engkoswara dan Aan Komariyah pengawasan 

memiliki  empat jenis yaitu : 

a) Pengawasan Melekat; yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan langsung yang memiliki kekuasaan (power) dilakukan 

terus menerus secara preventif dan represif agar tugas yang 

diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien 

terrhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 

b) Pengawasan Fungsional; yaitu pengawasan yang dilaksanakan 

oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja obyek 

yang diawasi dan ditunjuk khusus (exclusively assigned) untuk 

melakukan audit secara independen terhadap obyek yang 

diawasi. Pengawas fungsional melaksanakan tugas 

kepengawasan secara komprehensif mulai dari pemeriksaan, 

verifikasi, konfirmasi, survey, monitoring, dan penilaian 

terhadap obyek yang berada dalam pengawasan. 
113

 

Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan 

eksternal. 

(1) Pengawasan Internal 

Suatu penilaian yang obyektif dan sistematis oleh 
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pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian 

organisasi. Pengawasan internal menekankan pada 

pemberian bantuan kepada manajemen dalam 

mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah 

inefiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. 

(2) Pengawasan Eksternal 

Pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. 

Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip 

kemitraan (partnership) antara pengawas dan yang 

diawasi.
114

 

c) Pengawasan Masyarakat; yaitu pengawasan yang dilakukan 

masyarakat kepada negara sebagai bentuk social control 

terhadap penyelenggaraan pemerintah dan penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintah. 

d) Pengawasan Legislatif; yaitu pengawasan yang dilakukan 

DPR/ DPRD sebagai lembaga Negara yang bertugas 

mengawasi tindakan pemerintah.
71

 

Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam 

manajemen.Pengawasan ini dilakukan tidak lain untuk 

mengontrol sejauh mana perencanaan yang telah ditentukan 

dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Agar tidak 
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terdapat penyelewengan serta kesalahan dalam setiap 

tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

4) Langkah-Langkah Pengawasan 

Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pengawasan, 

yaitu:
115

 

a) Menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang 

diharapkan. Standar tersebut dapat berbentuk standar fisik, 

standar biaya, standar model, standar penghasilan, standar 

program, standar yang sifatnya intangible dan tujuan yang 

realistis. 

b) Mengukur dan menilai kegiatan atas dasar tujuan dan standar 

yang dibutuhkan. 

c) Memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan. 

 

5. Kemitraan 

a. Teori kemitraan 

Secara teoritis, Eisler dan Montuori membuat pernyataan yang 

menarik yang berbunyi bahwa memulai dengan mengakui dan 

memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan 

alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator 

merupakan langkah pertama kearah membangun sebuah organisasi 
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kemitraan. Dewasa ini, gaya – gaya seperti perintah dan kontrol kurang 

dipercaya. Didunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang 

karyawan yang “ berdaya”, yang proaktif, karyawan yang 

berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen 

perubahan.
116

 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong 

royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual 

maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu 

kerja sama formal antara individu – individu, kelompok – kelompok 

atau organisasi – organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 

tertentu.
117

 

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum ( Promkes 

Depkes RI ) meliputi :  

1) Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi 

minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing – masing pihak 

merupakan “ mitra” atau partner”. 

2) Kemitraan adalah proses pencarian / perwujudan bentuk – bentuk 

kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik 

secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. 

3) Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik 

sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non 
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pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama 

berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing – masing. 

4) Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok 

atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan, mengambil 

dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik 

yang berupa risiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan 

masing – masing secara teratur dan memperbaiki kembali 

kesepakatan bila diperlukan. 
118

 

b. Prinsip kemitraan 

Terdapat 3 prinsip yang perlu dipahami dalam membangun 

suatu kemitraan oleh masing – masing anggota kemitraan yaitu : 

1) Prinsip kesetaraan ( equity). Artinya individu, organisasi atau 

institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama 

atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai 

tujuan yang disepakati. 

2) Prinsip keterbukaan. Artinya keterbukaan terhadap kekurangan 

atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber 

daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. 

Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai 

berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan 

menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara 

golongan ( mitra ) 

                                                           
118

 Ditjen P2M & PL, Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten / 

Kota Membina KEMITRAAN Berbasis Institusi. Depkes RI. 2004.121 



 

 

3) Prinsip Azas manfaat bersama ( mutual benefit ) artinya, individu , 

organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh 

manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi 

masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan 

efektif bila dilakukan bersama-sama.
119

 

c. Model-model kemitraan dan jenis kemitraan  

Secara umum, model kemitraan dikelompokkan menjadi dua 

yaitu : 
120

 

a) Model I 

Model kemitraan yang paling sederhana adalah bentuk 

jaring kerja ( networking ) atau building linkages. Kemitraan ini 

berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki 

program tersendiri, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya 

hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya 

persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik 

lainnya. 

b) Model II 

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan 

model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggungjawab yang 

lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi dan kegiatan-

kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. 
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Menurut Berly Levinger dan Jean Mulroy, ada empat jenis 

atau tipe kemitraan yaitu ; 

1) Potensial Partnership. Pada jenis kemitraan ini pelaku 

kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja 

bersama secara lebih dekat.  

2) Nascent Partnership. Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah 

partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal. 

3) Complementary partnership. Pada kemitraan ini, partner / mitra 

mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui 

perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap 

dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource 

mobilization. 

4) Synergistic Partnership. Kemitraan jenis ini memberikan mitra 

keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan 

sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru 

seperti advokasi dan penelitian. 

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan yaitu terdiri dari aliansi, 

koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-

bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam : 

1) SK bersama 

2) MOU 

3) Pokja 

4) Forum Komunikasi 



 

 

5) Kontrak kerja / perjanjian kerja. 
121

 

d. Konflik dalam kemitraan 

Beberapa literatur menyebutkan makna konflik sebagai suatu 

perbedaan pendapat diantara dua atau lebih anggota atau kelompok 

dan organisasi, yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus 

membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan mereka 

mempunyai status, tujuan, nilai atau pandangan yang berbeda, dimana 

masing-masing pihak berupaya untuk memenangkan kepentingan atau 

pandangannya. 

Sedangkan menurut Brown, konflik merupakan bentuk 

interaksi perbedaan kepentingan, persepsi, dan pilihan.
122

Wujudnya 

bisa berupa ketidaksetujuan kecil sampai ke perkelahian. Konflik 

dalam organisasi biasanya terbentuk dari rangkaian konflik 

sebelumnya. Konflik kecil yang muncul dan dibaikan oleh manajemen 

merupakan potensi munculnya konflik yang lebih besar dan 

melibatkan kelompok-kelompok dalam organisasi. Umstot menyatakan 

bahwa proses konflik sebagai sebuah siklus yang melibatkan elemen-

elemen :  

1) Elemen isu 

2) Perilaku sebagai respon dari isu-isu yang muncul 

3) Akibat-akibat  

4) Peristiwa-peristiwa pemicu. 
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Faktor-faktor yang bisa mendorong konflik adalah : 

1) Perubahan lingkungan eksternal 

2) Perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat tuntutan persaingan 

3) Perkembangan teknologi 

4) Pencapaian tujuan organisasi 

5) Struktur organisasi 

Menurut Myler dalam Purnama, terdapat 3 bentuk konflik 

dalam organisasi, yaitu :
123

 

1) Konflik pribadi, merupakan konflik yang terjadi dalam diri setiap 

individu karena pertentangan antara apa yang menjadi harapan dan 

keinginannya dengan apa yang dia hadapi atau dia peroleh, 

2) Konflik antar pribadi, merupakan konflik yang terjadi antara 

individu yang satu dengan individu yang lain. 

3) Konflik organisasi, merupakan konflik perilaku antara kelompok-

kelompok dalam organisasi dimana anggota kelompok 

menunjukkan “ keakuan kelompoknya” dan membandingkan 

dengan kelompok lain, dan mereka menganggap bahwa kelompok 

lain menghalangi pencapaian tujuan atau harapan-harapannya.  

 

 

 

                                                           
123

 Ibid.  



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis  Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
124

 Pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara 

purposive  dan snowball, tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 
125

 

Dalam pendekatan kualitatif ini data yang dikumpulkan bukan angka-

angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud 

berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya. 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik 

diantaranya yaitu penelitian menggunakan latar alami, manusia sebagai alat 

(instrumen), analisis data secara induktif (analisis data bersamaan  dengan 

pengumpulan data) penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar dan perilaku mementingkan proses daripada hasil. 
126
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Jenis penelitian ini adalah studykasus (casestudy) penelitian ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, dan 

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang hasil 

penelitian itu memberi gambaran yang luas dan mendalam mengenai unit 

sosial tertentu.
127

 Peneliti mencoba menggambarkan subyek penelitian 

didalam keseluruhan tingkahlaku, yakni tingkahlaku itu sendiri beserta hal-hal 

yang melingkupinya, hubungan antara tingkahlaku dengan riwayat timbulnya 

tingkahlaku, demikian pula hal-hal lain yang berkaitan dengan tingkah laku 

tersebut. Peneliti juga mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit 

secara mendalam.
128

 Study kasus adalah suatu study yang bersifat 

komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya 

menelaah permasalahan yang bersifat kontemporer.
129

 

Keunikan atau keunggulan dar studi kasus secara umum adalah 

memberikan peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara 

mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit social yang diteliti. 

Ini adalah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar dari studi kasus. Selain 

itu studi kasus juga memiliki keunggulan spesifik lainnya, yakni : studi kasus 

yang dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel 

serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih 

luas, studikasus memberi kesempatan untuk memperoleh konsep-konsep dasar 

perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan 

karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diduga 
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sebelumnya, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang 

sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi 

perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka 

pengembangan ilmu-ilmu sosial
130

. Dalam penelitian ini peneliti  mencoba 

menggambarkan subjek penelitian didalam keseluruhan tingkah laku beserta 

hal-hal yang melingkupinya, peneliti juga mencoba untuk mencermati 

individu atau sebuah unit secara mendalam. Studi kasus memaparkan sesuatu 

yang nyata atau sesuatu yang terjadi dan dialami sekarang. Kualitatif 

deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang 

oleh subjek yang akan diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang 

akan dikumpulkan adalah proses bukan produk. 
131

 Kasus yang ditemukan 

peneliti adalah meningkatkan mutu lulusan pendidikan melalui program 

kemitraan antara MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan UPT PSBR 

Dinas Sosial Jombang Jawa Timur. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan, pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Yang dimaksud dengan pengamatan berperan serta adalah 

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup 

lama antara penelitian dengan subjek alam lingkungan subjek, dan selama ini 

data bentuk bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan 
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berlaku tanpa gangguan .
132

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrumen 

kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subjek 

penelitiannya, secara alamiah dan tidak memaksa. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

yang beralamatkan di Jalan Bhayangkaki Desa Temon Kecamatan Sawoo 

kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Dengan pertimbangan karena menurut 

peneliti Madrasah ini adalah madrasah yang baru berdiri, terletak didaerah 

pinggiran pedesaan, semakin tahun mengalami perkembangan yang 

signifikan, mulai dari jumlah muridnya sampai dengan prestasi siswanya. MA 

Darul Hikmah Sawoo Ponorogo ini merupakan salah satu lembaga dengan 

prestasi lulusan yang sangat baik, pernah menempati prestasi ujian akhir 

tertinggi kelima se kabupaten Ponoogo tingkat madrasah negeri dan swasta, 

prestasi lulusannya 90 persen diterima dilembaga pendidikan Islam sebagai 

tenaga pendidik, mendapat beasiswa bidikmisi, lolos masuk SpanPTN , dan 

prestasi akademik lainnya.  
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D. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
133

 

Adapun sumber data diatas mengungkap tentang :  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer ini membutuhkan data atau informasi dari 

sumber pertama, biasanya kita sebut dengan reponden atau 

informan.
134

Meliputi Kepala Sekolah, waka humas, guru bimbingan 

konseling, dan peserta didik.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari 

sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi 

untuk menjawab masalah yang diteliti.  

Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan 

studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang 

menganut paham pendekatan kualitatif.
135

 Sumber data sekunder ini 

meliputi dokumen dan foto yang berkaitan dengan meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan melalui kemitraan antara Madrasah Aliyah Darul 
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Hikmah Sawoo ponorogo dengan Unit Pelaksana Teknis Penanganan 

Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) Jombang Jawa Timur.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode 

yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis. Menurut Kartono, pengertian observasi ialah 

study yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-

gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya 

dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya 

signifikan dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada 

fenomena social serta kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.
136

 

Menurut Gunawan, yang dikutip dari Jekoda bahwa observasi dapat 

menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-

syarat yaitu : (1) diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah 

ditetapkan, (2) direncanakan dan dilakukan secara sistematis dan tidak 

secara kebetulan, (3) dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan 

proposisi-proposisi yang lebih umum dan tidak didorong oleh rasa ingin 
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tahu belaka, (4) kredibilitasnya dicek dan dikontrol seperti pada data 

ilmiah lainnya.
137

 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang digunakan paling 

efektif adalah melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkahlaku yang digambarkan akan terjadi.
138

  

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

observasi langsung, observasi tidak langsung, observasi partisipasi dan 

observasi non partisipasi .
139

 Sedangkan peneliti sendiri dalam penelitian 

ini menggunakan observasi tidak langsung dan observasi non partisipasi 

(Non Partisipant Observation), yaitu peneliti datang ditempat orang yang 

diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini berarti 

peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang yang sedang 

diamati. Peneliti hanya mengamati, mencatat, menganalisis dan 

selanjutnya membuat kesimpulan dari apa yang telah dilihatnya. Metode 

non partisipan ini digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil 

wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum 

menggambarkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh peneliti. Pada 

observasi ini peneliti mengamati bagaimana perencanaan upaya 

peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan Unit 

Pelaksana teknis (UPT PSBR) Jombang JawaTimur di MA Darul hikmah 
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Sawoo Ponorogo ini. Hasil observasi ini ditulis lengkap dan disajikan 

dalam transkrip observasi.  

2. Wawancara 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada 

dua alasan. pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak 

hanya apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa 

yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa 

mendatang.
140

 Menurut Djunaidi, terdapat berbagai macam wawancara, 

diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya telah 

dirumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan dapat menjawab 

dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari 

masalah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh 

bentuk- bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata 

dan urutannya disesuaikan dengan cirri-ciri informan. Wawancara tak 

terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata 

dalam tiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik social 

                                                           
140

 Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif  ( Jogyakarta : Ar-Ruzz 

Media, 2012 ),26  



 

 

budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan , dan 

sebagainya ). 
141

 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih wawancara terstruktur. 

metode ini digunakan karena dalam wawancara terstruktur, pertanyaan - 

pertanyaan telah dirumuskan terlebih dahulu, peneliti juga telah membuat 

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. 

Teknik wawancara terstruktur ini untuk memperoleh data tentang 

peningkatan mutu pendidikan madrasah berbasis program kemitraan UPT 

PSBR. Data diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, waka 

humas, dan dari guru untuk mengetahui terkait dengan bagaimana upaya 

peningkatan mutu lulusan  di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

berbasis program kemitraan UPT PSBR Jombang  diSawoo Ponorogo.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan informan 

melalui teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Purposive Sampling, adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
142

 Dengan kata lain, informan merupakan pihak 

yang benar-benar memahami informasi yang menjadi focus penelitian 

serta credible. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah, waka humas, segenap dewan guru dan juga 

komite sekolah. 
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b) Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama menjadi besar. 
143

 Dalam penentuan 

informan, mula-mula peneliti memilih satu atau dua orang, namun 

apabila data yang  diperoleh belum lengkap, maka peneliti mencari 

pihak lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi 

data yang telah diberikan oleh informan sebelumnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat 

data – data atau dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. 
144

 Dalam 

pembahasan ini diarahkan pada dokumentasi dalam arti, jika peneliti 

menemukan record tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen biasanya 

dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi, dokumen sudah lama 

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 
146

 Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan yang dapa diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

& Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif digunakan secara interaktif dan langsung secara terus 

menerus, dan datanya sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu  data 

reduction, data display, dan data conclusion drawing / verivication. Adapun 

langkah – langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 sebagai berikut  : 
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1  Langkah-langkah analisis data 
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Keterangan : 

1. Reduksi Data ( Data reduction ) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

dan memfokuskan pada hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian, serta 

mencari tema dan polanya. Reduksi data bukan hanya sekedar membuang 

data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan 

oleh penelitiselama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang 

tak terpisahkan dari analisis data. Berkaitan dengan hal ini, setelah data-

data terkumpul yakni yang berkaitan dengan masalah peningkatan mutu 

lulusan dimadrasah. Selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada 

pokok permasalahan. Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap, 

tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokkan, dan 

meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan 

catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan 

aktivitas dan proses proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, 

kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Kemudian pada tahap terakhir 

dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep 

(mengupayakan konseptualitas).
148

 Dalam penelitian ini, reduksi data 

bermanfaat untuk memilah dan memilih data-data yang sesuai dengan 

penelitian terkait  peningkatan  mutu lulusan pendidikan di MA Darul 

Hikmah Sawoo Ponorogo. 
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2. Penyajian Data ( data Display ) 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data 

melibatkan ke dalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan grafik, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi 

pola baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-

kelompok gugusan-gugusan yang kemudian saling dikaitkan sesuai 

dengan kerangka teori yang digunakan. Setelah data direduksi, langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data menguraikan data 

dengan teks yang bersifat deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah diteliti dan bisa segera 

dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. 

Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi.
149

 

3. Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifing Conclusion) 

Drawing and Verifing Conclusion adalah pemeriksaan kesimpulan 

dan ferivikasi yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada 

dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari 

display data yang telah dibuat. Kesimpulan dalam penelitian ini 
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mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk 

menjawab rumusan masalh yang dirumuskan diawal.  

 

G. Pengecekan keabsahan Temuan. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.
150

 Berikut beberapa teknik 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif ini adalah : 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang. 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan peneliti 

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka 

akan membatasi : 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti  

c. Mengompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak bisa 

atau pengaruh sesaat. 

d. Perpanjangan keikutsertaan ini peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
151

 

2. Pengamatan yang tekun 

Peneliti melakukan pengamatan secara tekun dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 
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terhadap bagaimana meningkatkan mutu lulusan pendidikan di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya.
152

 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Peneliti mengadakan wawancara dengan kepala Madrasah dan 

Waka humas terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo berbasis Program 

Kemitraan UPT PSBR Jombang Jawa Timur . Selain itu untuk kebenaran 

data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, peneliti juga mengadakan 

observasi terkait tentang bagaimana hasil pelaksanaan upaya peningkatan 

mutu lulusan pendidikan diMA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo melalui 

program kemitraan UPT PSBR Jombang Jawa Timur  . 

  

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini meliputi 3 ( tiga ) tahap dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari peneitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :
153
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1. Tahap pra-lapangan yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi : memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan berperan serta mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi : analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo yang berlokasi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo dilatarbelakangi oleh pemikiran para guru, tokoh masyarakat 

desa Temon yang pada saat itu berkumpul mengadakan musyawarah untuk 

mengadakan lembaga pendidikan formal yakni membangun lembaga 

pendidikan Aliyah. Karena pada tahun 2010 disaat era maju ala milenium 

warga Desa Temon masih minim dan sangat sedikit sekali yang telah lulus 

dari pendidikan tingkat SLTA, banyak anak-anak yang setelah lulus dari 

MTs dan juga SMP mereka pergi keluar kota untuk bekerja yaitu 

kesurabaya, mojokerto dan sebagainya hanya bekerja sebagai asisten dan 

pembantu rumah tangga karena mereka didesak oleh minimnya ekonomi 

keluarga dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan SLTA ke tempat 

yang jauh diluar kecamatan Sawoo karena harus memerlukan biaya yang 

cukup tinggi, bagi warga Desa Temon, akhirnya anak-anak lulusan MTs 

dan SMP lebih memilih bekerja tersebut, maka pada tahun 2011 seorang 

Bapak,Qomarudin S, Ag pada saat itu menjabat sebagai Kepala MTs 

diTemon menggagas dan mengajak Guru dan Masyarakat Temon untuk 

mendirikan Madrasah aliyah untuk menampung dan memfasilitasi para 



 

 

alumni MTs dan SMP yang mengalami kesulitan biaya ekonomi keluarga 

agar bisa mengeyam pendidikan setingkat SLTA sesuai dengan 

kemampuan mereka.
154

 

Dengan keputusan Kepala Desa, Tokoh agama dan tokoh 

masyarakat Desa Temon maka keinginan bapak Qomarudin untuk 

mendirikan lembaga formal setingkat SLTA akhirnya dapat terealisasi. 

Pembangunan madrasah tersebut tepatnya seatap dengan Madrasah 

Tsanawiyah Daar Al Hikmah yang dipimpin oleh bapak qomarudin 

tersebut. Sebelum memiliki gedung tersendiri Madrasah Darul Hikmah ini 

dulunya meminjam tempat gedungnya MTs yang dipetak-petak dengan 

lembaran kayu triplek untuk membuat ruangan, MA Darul hikmah Temon 

Sawoo yang pertama kali dikepalai oleh bapak Sutik Hariyanto, M.Pd.I , 

setelah bapak Sutik Mundur mengajukan Pindah mutasi karena pergi ke 

sumatra kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sujarwo, S.Pd.I yang menjabat 

sampai sekarang ini . Pergantian kepala sekolah itu terjadi selama 2 

periode sampai sekarang ini 

Dulunya sebelum ijin Operasional dari Madrasah ini secara resmi 

diterbitkan, untuk keberlangsungan lembaga ini masih mengikuti dan filial 

dengan Madrasah Aliyah Al Falah grogol dan bergabung pada yayasan LP 

Ma’Arif Ponorogo kemudian barulah pada tahun 2014 semua bentuk 

syarat keadministrasian muncul dan terbit yaitu ijin Operasional, NIS, 

NSM dan juga NPSN. Akhirnya mulai tahun 2015 Madrasah Aliyah Darul 
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Hikmah ini berdiri sendiri, mandiri  dan tidak filial lagi pada lembaga 

lainnya. Namun untuk pelaksanaan ujian lembaga ini masih digabung 

karena rasio jumlah murid yang kurang memenuhi syarat yaitu dibawah 20 

anak. 
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2. Identitas MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Adapun data mengenai identitas Madrasah Aliyah darul Hikmah 

Sawoo Ponorogo adalah sebagai berikut :
156

 

Nama :  MA Darul Hikmah 

Status :  Swasta 

Alamat :  Jl. Bhayangkaki No, 02  

 Propinsi :  Jawa Timur 

Kabupaten :  Ponorogo 

Kecamatan :  Sawoo 

Desa :  Temon 

NSS/NSM :  131235020055 

Jenjang akreditasi :  Terakreditasi B Tahun 2018 

Tahun Berdiri :  24 Juni 2011 

Tahun Ijin Operasional :  1 Desember 2015 

Status Tanah  :  Hak Milik, Luas 2412 m 2 
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3. Visi dan Misi MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai Visi dan Misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun Visi dan Misi 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo adalah Sebagai 

berikut:
157

 

a. Visi MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Visi merupakan pandangan atau gambaran masa depan yang 

diinginkan setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan dan 

menjamin kelangsungan perkembangannya. Adapun Visi Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo adalah “ Unggul dalam 

berfikir, Berkwalitas dalam Dzikir dan akhlakul karimah dalam 

beramal “ 

b. Misi MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Misi merupakan tindakan untuk mewujudkan Visi yang harus 

mengakomodasikan semua kelompok kepentingan lembaga atau 

diartikan sebagai tindakan yang merumuskan misi lembaga. Adapun 

Misi Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo adalah sebagai 

Berikut : 

1) Membentuk Siswa yang bertaqwa, cerdas, trampil, sehat 

berakhlaqul karimah, bertanggungjawab berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan Negara 
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2) Memberikan Keleluasaan dan atau kompetitif ilmu keislaman, 

kewarganegaraan, sains, sosial, seni budaya, olahraga dan 

ketrampilan. 

3) Menyiapkan lulusan yang mampu siap kerja, menghayati nilai-nilai 

keislaman dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

4) Menyelenggarkan pendidikan yang berkarakter keislaman 

5) Menyelenggarakan pendidikan yang menghargai, memahami dan 

menghormati perbedaan,sehingga mampu hidup berdampingan 

dalam segala kondisi masyarakat. 

 

4. Keadaan Pendidik dan peserta Didik di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo
158

 

a. Keadaan Guru / pendidik memegang peranan penting pada suatu 

lembaga. 

Pendidikan karena pendidik terlibat secara langsung dan 

bertanggungjawab terhadap suksesnya kegiatan belajar mengajar ( 

KBM) Keadaan Guru dan tenaga pendidik Madrasah Darul Hikmah  

berjumlah 18 orang. Terdapat 9 orang yang sudah inpasing dan 

bersertifikasi dan 9 orang yang belum tersertifikasi , 16 orang lulusan 

sarjana dan 2 orang lulusan SLTA 
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b. Keadaan Murid / peserta Didik MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Yang dimaksud peserta didik disini adalah mereka yang secara 

resmi menjadi siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

dan yang sudah terdaftar dalam buku induk sekolah. Keadaan siswa 

dan siswi  saat peneliti melakukan penelitian pada tahun ajaran 

2018/2019 secara keselurhan adalah 52 siswa. Adapun data jumlah 

siswa Madrasah Aliyah Sawoo Ponorogo menurut pembagian sesuai 

kelas yaitu , kelas 10 sebanyak 23 siswa, kelas 11 sebanyak  28 siswa, 

kelas 12 sebanyak 25 siswa.  

 

5. Struktur Organisasi MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo
159

 

Untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah lembaga pendidikan perlu 

adanya organisasi. Penyususnan struktur Organisasi ini bertujuan untuk 

memudahkan sistem kerja. Karena suatu organisasi tanpa adanya Job 

Describtion akan mengakibatkan kerancuan kerja. 

Dalam suatu lembaga pendidikan, perlu adanya penataan 

kestrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi. 

Begitu pula dalam sekolah, dengan adanya struktur dalam sekolah, 

kewenangan masing-masing unit bekerja sama dan membantu untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Adapun Struktur organisasi Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Sawoo Ponorogo adalah Sebagai Berikut :  
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Gambar 4.1 Struktur organisasi MA Darul Hikmah  

6. Letak Geografis MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo
160

 

Lokasi Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo secara 

geografis terletak di Jl. Bhayangkaki Diatas Bukit daerah terpencil dengan 

Lattitude : -7.966836 dan Longitude : 11161436  Desa Temon Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan batas batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Dibatasi Oleh Desa Ngadirojo Sooko 

b. Sebelah Selatan  : Dibatasi Oleh Desa Tumpakpelem 

c. Sebelah Timur  : Dibatasi Oleh Desa Sriti 
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 Dokumen, MA Darul Hikmah, 6 April 2019 

Waka Kesiswaan 
RUDI HARTONO, S.Pd I 

Guru 

Murid 

Komite Madrasah 
SUWOTO 

Kepala Madrasah 

SUJARWO, S.Pd I 

 

Waka Humas 

HARYONO,S.Pd I 

Staf Tata Usaha  

Waka sarpras 

KATIMUN, S.Pd I 

Waka Kurikulum 
MUH. HASBULLAH 

HUDA,S.Pd I 

Wali kelas 

Kepala Tata Usaha  

MURNI WIDYAWATI. SE 



 

 

d. Sebelah Barat   : Dibatasi Oleh Desa Sawoo 

 

7. Sarana dan Prasarana MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Adapun sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak harus ada 

dan harus memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dan siswi yang 

belajar dapat mendapatkan ilmu sesuai yang diharapkan oleh pihak 

lembaga ataupun orang tua wali murid.  

Tabel 4.1 Daftar sarana dan Prasarana MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo. 

No Jenis Ruangan Jum. 

Ruangan  

Luas M2 Keadaan  

1 Teori/Kelas 3 400 Cukup 

2 Laboratorium IPA 1 60 Cukup 

3 Laboratorium Bahasa 1 20 Cukup 

4 Perpustakaan  1 20 Cukup 

5 Ruang Kepala  1 20 Baik 

6 Ruang Guru  1 30 Baik 

7 Ketrampilan 1 20 Baik 

8 Ruang kantor 1 20 Baik 

9 Ruang Komputer 1 40 Baik 

10 Ruang OSIS  1 10 Baik 

11 B.P/BK 1 10 Baik 

12 Ruang kantin  1 10 Baik 

13 Ruang Ibadah 1 30 Baik 

14 Kamar Kecil 2 10 Baik 

15 Serba guna  1 60 Baik 



 

 

16 UKS 1 20 Baik 

17 Koperasi Siswa  1 20 Baik 

 

 

 

 

J. Paparan Data Khusus 

1. Perencanaan Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan 

Melalui Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

Suatu lembaga pendidikan tentu memerlukan perencanaan 

pendidikan yang merupakan keputusan yang diambil untuk melakukan 

kegiatan dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

sistem pendidikan berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan 

yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan
161

 

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten 

dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan perlu memperhatikan: 

Keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang 

sudah ada).
162

 

Adapun langkah-langkah dalam membuat perencanaan  adalah: 

4) Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus 
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dijawab, meliputi: 

a) Apa (what), mengenai tujuan dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

b) Mengapa (why), mengenai keperluan atau alasan suatu kegiatan 

dilakukan. 

c) Bagaimana (how), mencakup system dan tata kerja. 

d) Kapan (when), mencakup masalah waktu dan penetapan prioritas 

kegiatan. 

e) Dimana(where),mengenai tempat berlangsungnya  kegiatan. 

f) Siapa (who), mengenai tenaga kerja. 

5) Memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus 

dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-langkah 

tertentu. 

6) Perencanaan merupakan perihal awal dalam manajemen, oleh 

karena itu dalam merumuskan dan menyusun perencanaan harus 

dipertimbangkan dengan matang. Agar perencanaan layak untuk 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
163

 

Dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan madrasah ini 

memiliki cara tersendiri agar mutu lulusan pendidikan pada lembaga dapat 

terealisasi dengan baik. Yakni sebagaimana yang dilakukan oleh MA 

Darul Hikmah Sawoo ponorogo dengan mengadakan perencanaan yang 

matang seperti hasil wawancara dengan kepala madrasah dan juga para 
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pengelola MA Darul Hikmah Temon terkait serangkaian perencaaan 

tentang apa ( what ) tujuan kegiatan, mengapa ( why ) kegiatan itu 

dilakukan, bagaimana ( how ) system dan tatakerjanya , kapan ( when ) 

prioritas waktu kegiatan itu dilakukan, dimana ( where ) tempat 

berlangsungnya kegiatan , siapa ( who ) yang terlibat termasuk tenaga 

kerja dan pelaksananya.  

Apa ( what ) kegiatan yang dilakukan madrasah dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan adalah dengan mengadakannya system 

membangun kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau lembaga lain.  

Kami telah mengadakan kerjasama dengan dinas social jawatimur 

yang berada di Jombang yaitu UPT PSBR. UPT PSBR adalah unit 

pelaksana teknis penanganan social bina remaja, dengan tujuan 

untuk meningkatkan dan menambah kemampuan dan keahlian  

siswa, baik dibidang karakter, agama, social, dan kepemahaman 

ilmu umum.  

 

Mengapa (why) kerjasama dengan UPT PSBR dilakukan,agar ilmu 

kecakapan hidup dengan ilmu umum dan agama siswa dapat diperoleh 

dengan seimbang. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak 

Sujarwo selaku kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

sebagai berikut :  

 Diadakan MOU dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

Madrasah salah satu diantaranya adalah penerapan kompetensi 

dasar keahlian dan ketrampilan di ekstrakurikuler pada bulan 

tertentu. Hal ini kami menjembatani bagi murid-murid yang 

menginginkan ketrampilan khusus dan secara formal mendapat 

sertifikat dari UPT PSBR Jombang dan juga ijasah dari MA akan 

tetapi dari sisi lain kegiatan belajar mengajar dan penugasan juga 

ujian mid semester dan juga ujian semester pun jarak jauh juga 

masih tetap berjalan, maka saya berfikir bahwa kerja sama dengan 

UPT PSBR jombang ini adalah keputusan yang tepat. Karena 



 

 

banyak para orang tua dari anak-anak yang dulu suka manja 

akhirnya bisa mandiri karena tinggal diasrama dan bisa berfikir 

dewasa. Yang mana siswa disana dididik kerja keras,ulet, trampil 

disiplin, dan sopan. Setiap pagi harus bangun pagi sholat shubuh 

berjamaah, lalu olahraga bersama, piket menyiapkan sarapan pagi, 

persiapan materi masuk kelas, sore belajar dan mengerjakan tugas 

dari guru secara jarak jauh , kemudian mengaji bersama, sholat 

jamaah bersama dan materi agama . begitu setiap harinya diasrama 

sana. Sehingga anak banyak mendapat ilmu pembiasaan, 

kedisiplinan, sopansantun tata krama dan lebih penting lagi siswa 

mendapatkan ilmu kecakapan hidup. 

 

Bagaimana ( how ) system dan tatakerjanya, Disini siswa 

mengikuti kursus dan diklat di UPT PSBR Jombang ini tidak dipungut 

biaya sepeserpun atau bisa dikatakan gratis, bahkan peserta didik pulang 

dapat pesangon, alat ketrampilan, dan juga ilmu tentunya. Dari hubungan 

kerjasama yang diadakan oleh Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo dalam upaya meningkatkan mutu lulusan pendidikan dengan 

UPT PSBR Jombang, maka kedua lembaga formal ini sama – sama 

memiliki keuntungan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara Bapak 

Mohammad Hasbullah Huda selaku waka kurikulum Madrasah aliyah 

darul Hikmah Sawoo Ponorogo sebagai berikut : 

Ada  hubungan yang saling menguntungkan kerjasama ini antara 

Madrasah Aliyah dan UPT PSBR Jombang, misal madrasah kami 

butuh tutor untuk memberi pelatihan dan pendidikan ketrampilan 

dan keahlian khusus serta sarana dan prasarananya secara gratis 

karena kondisi ekonomi keluarga walimurid rata – rata sangat 

minim, sedangkan UPT PSBR juga butuh peserta untuk 

melangsungkan program pembinaan terhadap remaja yang kurang 

beruntung dan disini posisi Madrasah juga sebagai fasilitator 

penghubung dari murid yang kurang mampu dengan lembaga yang 

menangani remaja kurang mampu.
164
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Dari penjelasan diatas, selain memberi keuntungan bagi Madrasah 

Aliyah Darul hikmah Sawoo ponorogo dan juga UPT PSBR Jombang, 

Madrasah sendiri memiliki rencana dalam mengadakan kerjasama ini 

yakni selain untuk meningkatkan mutu lulusan, juga untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang ada di Madrasah aliyah Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo, hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan bapak Haryono 

selaku waka humas di Madrasah Aliyah Darul Hikmah sawoo Ponorogo 

sebagai berikut :  

Sedangkan rencana awal dari MA ini mengadakan kerjasama 

dengan UPT PSBR adalah selain menjadikan anak berprestasi pada 

ilmu agama, siswa juga diharapkan berprestasi dalam ilmu 

ketrampilan dan kecakapan khusus setelah lulus sekolah, anak-

anak berprestasi bisa diandalkan untuk masyarakat dan mengabdi 

dilingkungannya, serta mampu menjawab tantangan yang 

dibutuhkan masyarakat. 
165

 

   

Kapan (when) prioritas kerjasama ini dilakukan, adalah pada semester 

genap dikelas sebelas tiap tahunnya. Seperti hasil wawancara dengan ibu 

murni kepala tata usaha madrasah aliyah darul hikmah temon sawoo 

ponorogo. 

Kegiatan belajar dijombang ini diberlakukan wajib bagi kelas 

sebelas pada semester kedua (genap) , mereka dikirim melalui 

rekomendasi dari dinas social kabupaten ponorogo, jadi sebelum 

berangkat ke jombang jawa timur anak anak kelas sebelas ini 

mendapatkan arahan khusus dari dinsos kabupaten dulu    
166
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Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran : 1 dan 2 

Dimana (where) tempat berlangsungnya kegiatan, seperti yang 

sudah dijelaskan diatas bahwasannya kegiatan kerjasama yang dilakukan 

oleh MA Darul Hikmah Temon sawoo Ponorogo ini adalah dengan UPT 

PSBR Jombang Jawatimur. 

Siapa (who) siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 

diantaranya seperti yang disampaikan kepala madrasah :  

Yang terlibat dalam perencanaan kegiatan ini adalah seluruh guru 

MA darul Hikmah Temon, waka kurikulum, waka kesiswaan, 

waka humas dan juga dibantu komite untuk merumuskan 

permasalahan sebelum diadakan mou kemudian diteruskan pada 

dinas social kabupaten dan dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 

sebelas dan ketika dijombang jawatimur ditangani oleh kepala UPT 

PSBR Jombang, pembimbing dan pengasuh asrama dan juga para 

tutor dan ahlinya di UPT PSBR Jombang Jawa Timur.
167

 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah tersebut dapatlah 

disimpulkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam perencanaan 

kegiatan ini adalah seluruh elemen yang terlibat dalam tim pengembang 

manajemen lembaga yaitu ; kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, 

semua guru , komite dan juga pengurus yayasan 

selain dari hasil wawancara, perencanaan ini juga bisa diketahui 

dari hasil observasi dan juga dokumentasi  yaitu diantaranya dari notulen 

dan foto kegiatan hasil rapat yang membahas tentang perencanaan 
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manajemen peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui program 

kemitraan ini sebagaimana terlampir.
168

 

2. Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan 

Melalui Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

Dalam sebuah lembaga pendidikan, jika sebuah madrasah ingin 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan harus mempunyai visi dan misi 

yang jelas. Visi dan misi yang jelas sangat diperlukan dalam 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Dengan visi dan misi itu, 

diharapkan seluruh komponen yang ada didalam organisasi sekolah saling 

berupaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, sehingga dapat 

menghasilkan output dan outcome yang bermutu. Dalam meningkatkan 

mutu lulusan pendidikan, madrasah harus mampu membuat perencanaan. 

Perencanaan dibuat agar bisa dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

program – program madrasah yang melibatkan partisipasi seluruh 

komponen madrasah. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen tersebut 

dapat bekerjasama dalam pengembangan madrasah meningkatkan mutu 

pendidikannya. Setelah perencanaan itu matang dan dianggap sudah pas, 

maka baru dilaksanakan.  

Penggerakan, pelaksanaan (actuating) adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencaaan dan 

pengorganisasian. Actuating adalah aspek hubungan manusiawi yang 
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mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan 

tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Tery 

sebagaimana dikutip oleh Didin Kurniadin dan Imam Machali, 

mendefinisikanpenggerakan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok mau dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 

tujuan organisasi.
169

 

 

 

 

 

Menurut syaiful sagala, Dalam Actuating terdapat berbagai 

kegiatan, meliputi:  

d) Pemberian tugas dan taanggungjawab 

e) Pemberian motivasi anggota dan 

f) Mengembangkan dan melatih meningkatkan pengetahuan 
170

 

Untuk mewujudkan visi misi madrasah, dan juga melaksanakan 

program sesuai perencanaan yang sudah dirancang secara matang, 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo ponorogo mengadakan kerja sama 

dalam kegiatan kecakapan hidup dengan UPT PSBR Jombang. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada semester ke 2 setiap tahunnya yang mana 

masuk pada pelajaran eksternal. Dengan begitu anak akan memiliki 

keahlian atau bakat yang akan dikembangkan, selain itu karakter siswa 
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juga mudah terbentuk sesuai dengan yang diharapkan para orangtua atau 

walimurid. Dalam pelaksanaan program ini tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan sama-sama dipikul dan dilaksanakan oleh semua pihak. Hal 

tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara dengan bapak sujarwo kepala 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo sebagai berikut : 

Program yang kami jalankan yang pertama adalah karakter dan 

kepribadian siswa, jadi saya lebih mengedepankan anak itu 

mempunyai sikap dan karakter yang benar dan saya tidak 

menyampingkan anak itu harus pintar dan trampil, karena dengan 

benar itu nanti yang namanya orang pintar akan bisa menututi 

dengan sendiri. Sehingga kami bekali dengan ketrampilan dan juga 

sikap karakter yang benar sesuai dengan visi dan misi kami, agar 

kelak bisa menjadi insan yang unggul beneran. Untuk kegiatan  ini 

saya membuat program ekstrakurikuler yang harus dilaksanakan 

karena ini sudah termasuk dalam kurikulum sekolah, sehingga agar 

pelaksaannya berjalan baik semua elemen harus bertanggungjawab 

sesuai dengan tupoksinya. Baik itu guru, wali kelas, waka humas, 

waka kurikulum dan juga waka kesiswaan, terlebih lagi siswa yang 

mengikuti harus benar-benar sportif dan serius. 
171

 

 

Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran  

 

Dari penjelasan tersebut dalam melaksanakan (actuating) 

program-program yang telah direncanakan (planning) perlu adanya 

pemberian tugas daan tanggungjawab sesuai tupoksinya masing-masing.  

Dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan pasti ada kendala 

dalam menjalankan program tersebut, baik itu ketika awal kegiatan, proses 
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maupun akhir kegiatan. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan ibu 

Murni widyawati, selaku guru Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo sekaligus pengelola bagian tata usaha madrasah  mengatakan 

sebagai berikut : 

Sistem Pelaksanaannya naik turun, karena kegiatan ini 

dilaksanakan hanya pada semester 2 kelas sebelas tidak setiap hari, 

karena ini masuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga para guru pun 

tetap harus bertanggungjawab memberi pembelajaran dan juga 

tugas secara jarak jauh hal ini tentunya juga membuat anak 

kalangkabut kurang waktu karena diasrama sana anak-anak juga 

memiliki tugas banyak yang harus dikerjakan sehingga terkadang 

juga banyak siswa diasrama yang mengeluh dengan banyaknya 

tugas yang harus dikerjakan mungkin karena deadline waktu yang 

disediakan hanya sedikit, maka hal ini juga butuh motivasi dan 

dorongan agar semuanya bisa mengendalikan dan melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya baik itu oleh guru mata pelajaran 

maupun siswa . 
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Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran  

Disetiap permasalahan pasti ada jalan keluar untuk 

menyelesaikan permasalahan yang menghambat proses kegiatan dalam 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Maka sangat diperlukan dorongan 

dan motivasi agar segala tugas dan tanggungjawab dapat terlaksana 

dengan baik, program-program tersebut tidak akan berjalan dengan lancer 

tanpa adanya orang yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan. Hal 

ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Haryono selaku waka humas 

Madrasah Aliyah darul Hikmah  Sawoo ponorogo yaitu sebagai berikut :  
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Yang berperan atau yang bertanggungjawab dengan diadakanyya 

kerjasama antara Madrasah dengan UPT PSBR adalah kepala 

Madrasah , waka kurikulum, waka humas dan waka kesiswaan 

kemudian dibantu oleh guru-guru dalam pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan ketika diJombang sana yang bertanggungjawab adalah 

kepala UPT PSBR, bagian pengasuhan dan para tutor, pembimbing 

dan Pembina asrama. 
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Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran  

 

Melatih mengembangkan diri untuk berpotensi dan 

meningkatkan pengetahuan sangat diperlukan apabila menjumpai suatu 

masalah. Seperti yang dilakukan di MA Darul Hikmah temon sawoo 

ponorogo ini, sesuai  dengan hasil wawancara dengan bapak Moh. 

Hasbullah huda sebagai waka kurikulum di Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Sawoo ponorogo sebagai berikut : 

Solusi yang dihadapi saat ini yaitu masalah jam pemberian tugas 

dari guru dari  sekolah  yang terkadang bersamaan dengan tugas 

yang diterima ketika diasrama , sehingga tidak dapat dihindari guru 

yang ada dimadrasah yang harus mengalah, karena jarak asrama 

dengan madrasah yang sangat jauh maka guru hanya lewat telpon 

ketika melakukan proses pembelajaran dan itupun tidak bisa 

maksimal. Namun untuk menghadapi semua ini madrasah harus 

pintar-pintar mengatur jadwal yakni dengan menyesuaikan dengan 

keadaan siswa yang diasrama selain itu penggunaan ilmu teknologi 

juga dipertingkatkan untuk bisa menyelesaikan segala 

permasalahan .
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Maka dapatlah dikatakan bahwa MA Darul hikmah dalam 

pelaksanaan programnya dilaksanakan berdasarkan : 1) Pemberian tugas 

dan taanggungjawab, 2) Pemberian motivasi anggota dan 3) 

Mengembangkan dan melatih meningkatkan pengetahuan 

Sedangkan model yang dilaksanakan untuk meanajemen 

peningkatkan mutu lulusan pendidikan adalah kemitraan, yang dijalin 

antara Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dengan UPT 

PSBR Jombang berdasarkan asas saling tanggungjawab dan saling 

terbuka. Prinsip atau asas saling tanggungjawab ini dibuktikan atau 

diperlihatkan dengan tindakan. Hal ini karena setiap mitra memiliki 

tanggungjawab yang lebih besar terhadap program bersama. Secara 

teoritis, Eisler dan Montuori membuat pernyataan yang menarik yang 

berbunyi bahwa memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan 

pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif 

bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama 

kearah membangun sebuah organisasi kemitraan.
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Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes 

Depkes RI) meliputi :  

5) Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi 

minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak 

merupakan “ mitra” atau partner”. 

                                                           
175

 
175

Rione Eisler & Alfonso Montuori, 2001. “ The Partnership Organization : A system 

Approach”, OD Practitioner, Vol. 33, No. 2, 2001 



 

 

6) Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk 

kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara 

sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. 

7) Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk 

bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, 

prinsip, dan peran masing-masing. 

8) Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau 

organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan, mengambil dan 

melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang 

berupa risiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing – 

masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila 

diperlukan. 
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Terdapat tiga prinsip yang perlu dipahami dalam membangun 

suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu : 

4) Prinsip kesetaraan ( equity). Artinya individu, organisasi atau institusi 

yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau 

sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang 

disepakati. 

5) Prinsip keterbukaan. Artinya keterbukaan terhadap kekurangan atau 

kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang 

dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada 
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sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan 

saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan 

saling membantu diantara golongan (mitra) 

6) Prinsip Azas manfaat bersama (mutual benefit) artinya, individu , 

organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh 

manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-

masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila 

dilakukan bersama-sama.
177

 

Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan 

kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. Sedangkan 

saling terbuka dilakukan dengan tindakan, artinya keterbukaan terhadap 

kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber 

daya yang dimiliki. Di MA Darul Hikmah Temon prinsip kemitraan yang 

dilaksanakan dengan UPT PSBR Jombang adalah seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Sekolah MA Darul Hikmah yaitu bapak Sujarwo 

diantaranya :  

Kami mengadakan kerjasama ini antara MA darul hikmah dan Upt 

Psbr jombang ini sama-sama memiliki tujuan yang sama mbk, 

yaitu sama sama melaksanakan program agenda yangsudah kami 

rancang dan rencanakan untuk perkembangan dan kemajuan 

institusi kami.Kami telah melaksanakan kerjasama ini dengan 

prinsip saling mengharkan tujuan yang sama  yaitu sama sama 

untung, kami madrasah untung karena siswa kami mendapatkan 

pembelajaran yang lebih dan itu sangat menunjang peningkatan 

mutu pada lembaga kami, kemudian UPT PSBR pun juga 

beruntung karena dapat menyalurkan dan melaksanakan program-
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programnya tepat pada sasarannya sehingga benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan.
178

 

Dari penjelasan kepala Madrasah ini dapat diketahui bahwa 

lembaga ini melaksanakan kemitraan dengan prinsip kesetaraan (equity)  

Selain itu kemitraan juga mempunyai prinsip keterbukaan. 

Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal 

dijalinnya kemitraan sampai berakhirnyaa kegiatan. Dengan saling 

keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling 

membantu diantara golongan (kemitraan) seperti hasil wawancara dengan 

waka kurikulum yaitu : 

Kami dari pengelola madrasah dan UPT PSBR Jombang ini sama-

sama saling terbuka dalam setiap hal apapun, baik dari segi 

perkembangan pembelajaran, perkembangan moral, sarana 

prasarana dan fasilitas yang diberikan semua selalu 

dikoordinasikan, misalnya ketika siswa waktunya sedang apa, 

pihak Pembina asrama menghubungi kami, begitu juga ketika UPT 

PSBR bagian administrasi membutuhkan data-data tentang siswa 

yang disana, kami memfasilitasi, setiap ada kegiatan baik kegiatan 

yang diselenggarakan bersama antara madrsah dengan UPT 

direncanakan dengan matang, dilaksanakan dengan semaksimal 

mungkin dan dievaluasi secara bersama-sama. Seperti yang 

menjadi program kerja UPT PSBR untuk mengirim program 

system Ganda ( PSG ) dan sebagainya, ini selalu dikoordinasikan 

dengan madrasah sehingga wali murid tidak cemas dan khawatir 

dengan keberadaan putra putrinya.dan juga dari segi lainnya kami 

selalu mengkoordinasikan dengan saling keterbukaan. 
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Dari keterangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MA Darul 

Hikmah dan UPT PSBR jombang dalam melaksanakan kerjasama ini 

melakukan prinsip kemitraan keterbukaan yaitu saling terbuka satu sama 

lain.  
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Selain dari prinsip diatas MA Darul Hikmah dan UPT PSBR 

dalam menjalin kemitraan memiliki prinsip yang sama dalam tujuan dan 

manfaat , yaitu seperti yang disampaikan kepala Madrasah berikut ini : 

Kami telah melaksanakan kerjasama ini dengan prinsip saling 

mengharapkan tujuan yang sama  yaitu sama sama untung, kami 

madrasah untung karena siswa kami mendapatkan pembelajaran 

yang lebih dan itu sangat menunjang peningkatan mutu pada 

lembaga kami, kemudian UPT PSBR pun juga beruntung karena 

dapat menyalurkan dan melaksanakan program-programnya tepat 

pada sasarannya sehingga benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan 
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Dari uraian diatas dapatlah disampaikan bahwa MA Darul 

hikmah Sawoo Ponorogo dalam menjalin kemitraan dengan UPT PSBR 

telah melaksanakan tiga prinsip kemitraan yaitu saling memiliki tujuan 

yang sama, adanya saling keterbukaan, dan mempunyai azas manfaat 

(benefit) yang sama.  

 

3. Hasil pelaksanaan Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

Dari kerja sama yang dijalankan antara Madrasah Aliyah Darul 

hikmah dengan UPT PSBR Jombang membawa peningkatan yang 

signifikan. diantaranya semakin bertambahnya jumlah siswa yang daftar di 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo ponorogo dan lulusannyapun 

semakin memuaskan. karena banyak siswa yang dulu sekolah dimadrasah 

sambil kursus di Jombang setelah lulus bisa diterima diperusahaan besar 
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dan melanjutkan keperguruan tinggi dengan prestasi lolos seleksi 

bidikmisi dan juga Span PTN dan juga ada yang mampu mengembangkan 

ketrampilannya  sendiri dengan membuka lapangan usaha sendiri. Hal 

tersebut senada dengan wawancara kepada Moh. Hasbullah Huda selaku 

waka kurikulum Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo sebagai 

berikut : 

Hasil yang kami rasakan ada perubahan mbak, semua pada intinya 

tergantung pada niat, usaha dan do,a dari masing-masing. Banyak 

alumni dari madrasah aliyah ini diterima di perguruan tinggi negeri 

dan lolos seleksi bidikmisi, span PTN, mendirikan usaha sendiri 

bagi yang tidak melanjutkan kuliah, ada juga yang diterima bekerja 

di perusahaan ternama, selain itu dari anak-anak kami yang dulu 

belum bisa bergaul dengan masyarakat secara baik, berkat 

bimbingan para tutor dan Pembina madrasah yang ada di Jombang 

anak-anak menjadi lebih tawaduk, lebih santun dan rajin 

mengaji.
181

 

 

Pandangan waka kurikulum tersebut selaras sekaligus dipertegas 

lagi oleh hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kepala Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Sawoo ponorogo sebagai berikut : 

Perubahan mutu outcome yaitu hubungan yang semakin baik antar 

alumni, alumni juga membantu membimbing kegiatan 

ekstrakurikuler di MA darul hikmah ini, pelajaran budi pekerti dan 

tatakrama yang diterima di asrama Jombang yang diberikan oleh 

para tutor dan Pembina asrama UPT PSBR Jombang oleh anak-

anak alumni ditularkan dan diajarkan kepada anak-anak adik 

kelasnya melalui kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 182  

 

Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran  
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Saat penelitian, peneliti menanyakan rekap dokumen tentang 

siswa berprestasi yang pernah mengikuti perlombaan mulai tahun 2015-

2018. Perlombaan yang pernah diikuti dikecamatan dan juga tingkat  

kabupaten. Dari hasil yang diperoleh Madrasah aliyah Darul Hikmah 

sawoo Ponorogo merasa bersyukur atas prestasi-prestasi yang diperoleh, 

karena dengan begitu secara otomatis image Madrasah aliyah darul 

hikmah Sawoo Ponorogo ini dimata masyarakat sekitar  semakin 

meningkat dan mutu lulusannya dapat dihandalkan walaupun posisi dan 

tempatnya di Desa dan didaerah pegunungan. Semua itu tidak lepas dari 

kerja sama antara Madrasah aliyah darul Hikmah sawoo Ponorogo dengan 

UPT PSBR Jombang Jawa Timur. 

Hal ini dapat diperkuat dengan hasil observasi yang saya lakukan 

seperti yang tertera pada dokumentasi pada lampiran  

Sedangkan daftar prestasi yang telah diperoleh adalah sebagaimana 

dijelaskan dalam lampiran 

Tindak lanjut dari kerja sama antara Madrasah aliyah Darul 

Hikmah sawoo Ponorogo dengan UPT PSBR adalah seperti yang 

diungkapkan ibu Murni widiawati dalam wawancara kami yaitu sebagai 

berikut: 

Yang intinya lembaga dan UPT PSBR Jombang sama-sama kerja 

sama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengikuti 

perkembangaan kemajuaan zaman, dengan tidak mengubah 

budaya yang ada dilingkungan madrasah maupun dilingkungan 

Asrama UPT PSBR Jombang. Selain itu guru-guru dari madrasah 

juga setiap 1 bulan sekali sowan ke asrama UPT PSBR jombang 

selain silaturohmi dengan Kepala UPT dan para karyawan yang 



 

 

disana tapi juga melihat perkembangan peserta didik sekaligus 

mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan-kegiatan dan 

permasalahan anak-anak selama di UPT PSBR Jombang, serta 

bertukar pikiran dan sharing agar bisa menyamakan persepsi 

termasuk kegiatan magang dan PSG anak-anak yang mana tempat 

dan jadwal sudah ditentukan oleh UPT PSBR Jombang dan guru-

guru membantu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selain 

itu agar bisa menambah ukhuwah islamiyah antara madrasah dan 

UPT PSBR Jombang.
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Paparan hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan hasil 

observasi yang saya lakukan seperti yang tertera pada dokumentasi pada 

lampiran : 8 

 

Hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui pendidik dari 

Madrasah Aliyah Darul hikmah sawoo Ponorogo juga ikut mengawasi 

kegiatan-kegiatan di UPT PSBR Jombang sekaligus melihat 

perkembangan peserta didik. Dimana pendidik MA Darul hikmah Sawoo 

Ponorogo sering melakukan komunikasi dengan pembina asrama UPT 

PSBR Jombang, sehingga pengawasan terhadap perkembangan peserta 

didik lebih mudah terpantau langsung. Dalam asrama di UPT PSBR 

Jombang peserta didik benar-benar diawasi oleh Pembina asrama dan 

bersinergi dengan pendidik yang ada di madrasah, hal ini bertujuan agar 

outputnya nanti ketika selesai kursus dan pendidikan serta lulus dari 

Madrasah aliyah ini diharapkan mempunyai akhlakul karimah serta 

mampu dalam segala hal dan dapat menjawab semua tantangan 
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dimasyarakat. Artinya semua peserta didik ini dituntut untuk bisa berhasil 

dalam pendidikannya dan dapat diandalkan.   

Melihat hal tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan Madrasah aliyah Darul hikmah Sawoo ponorogo telah 

membawa perubahan. Perubahan yang paling penting adalah Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo dan UPT PSBR Jombang yakni 

mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan juga dari Pemerintah. Karena 

para orang tua wali murid puas dengan ilmu dan prestasi yang didapatkan 

anak-anaknya di Madrasah Aliyah ini dan dari lulusannya banyak siswa 

yang diterima di perguruan tinggi negeri dan mampu mengembangkan diri 

dengan membuka lapangan usaha sendiri. Semua itu tidak terlepas dari 

kemitraan antara Madrasah Aliyah Darul Hikmah dengan UPT PSBR 

Jombang yang sama-sama saling melengkapi, bahu membahu jika ada 

kekurangan. Agar mutu lulusan pendidikan di madrasah aliyah darul 

Hikmah lebih baik dan dapat memberi nilai positif di masyarakat.  

K. Temuan Penelitian 

1. Perencanaan Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

Temuan penelitian yang berkaitan dengan rencana peningkatan 

mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR di MA 

Darul Hikmah sawoo ponorogo meliputi : 



 

 

a) mengadakan diskusi dan rapat awal yang dilakukan oleh para guru 

untuk mencari solusi dalam rangka meningkatkan mutu lulusan 

kemudian terbentuknya kerjasama antara MA Darul Hikmah dengan 

UPT PSBR Jombang yang bermula,  berawal dari tuntutan wali murid 

dan siswa, karena banyak dari mereka mengeluhkan anak-anak nya 

kurang memiliki keahlian, ketrampilan dan kecakapan khusus 

sedangkan untuk mendapatkan kecakapan dan keahlian walimurid 

harus mencari tempat kursus dan mengeluarkan banyak biaya untuk 

membeli alat dan sarana prasarana keahlian tersebut sedangkan mereka 

tidak memiliki biaya yang cukup untuk membeli itu semua. Madrasah 

memberikan solusi kepada siswa dan walimurid , yakni siswa yang 

sekolah dimadrasah Aliyah Darul Hikmah ini bisa sambil mengikuti 

training dan pelatihan di UPT PSBR Jombang selama 6 bulan pada 

kelas XI , tujuannya agar siswa dapat mengikuti kursus dan pelatihan 

secara gratis dan tetap mendapatkan ilmu-ilmu umum serta agama 

secara mendalam dari asrama UPT PSBR Jombang yang diasuh oleh 

para tutor-tutor yang profesional dibidangnya. Siswa siswi ini selain 

mendapatkan materi tentang kecakapan hidup mereka juga 

mendapatkan materi pendidikan tentang akhalqul karimah,karakter dan 

pelajaran agama islam.  

b) Dalam meningkatkan mutu lulusannya madrasah aliyah darul hikmah 

membuat perencanaan yang mencakup rancangan : apa (what) tujuan 

nya , mengapa (why) perlunya diadakan kerjasama ini, bagaimana 



 

 

(how) cakupan sistem dan tatakerjanya, kapan (when) pelaksanaannya, 

dimana (where) dilaksanakan, dan siapa (Who) saja tenaga yang 

terlibat. Yang mana semua rancangan itu telah diperhatikan betul 

sebelum dilaksanakannya. 

 c)  Ada hubungan yang saling menguntungkan kerja sama antara 

Madrasah Aliyah dan UPT PSBR  yakni Madrasah membutuhkan 

murid dan UPT PSBR juga membutuhkan Murid/peserta didik , dan 

jika Madrasah ingin memiliki siswa yang pandai dan mampu 

menguasai keahlian tertentu UPT PSBR Jombang punya program itu, 

dan sebaliknya jika UPT PSBR butuh peserta untuk pembinaan 

terhadap anak-anak yang memiliki jiwa keahlian namun tidak mampu 

karena terhalang oleh biaya maka Madrasah memiliki itu yang masuk 

dalam kurikulum ekstrakurikuler nya. 

 d) Rencana awal,  Tujuan dari MA Darul Hikmah mengadakan kerjasama 

dengan UPT PSBR Jombang ini selain berprestasi dibidang ilmu agama 

dan ilmu umum, peserta didik diharapkan juga mampu 

mengaplikasikan diri dimasyarakat, mengabdi dimasyarakat dengan 

keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.   

2. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 

Temuan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan 

mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR Jombang 

di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo  meliputi : 



 

 

 a) Madrasah membuat program ekstra sekolah yang mana harus 

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing 

pelaksananya, yang dilaksanakan setiap semester ke dua pada kelas 

sebelas selama 6 bulan, siswa diasramakan dijombang kemudian 

mengikuti program PSG dan magang di Malang yang mana program 

PSG ini jadwal dan peraturannya ditentukan oleh pihak UPT PSBR 

Jombang kemudian selesai belajar dan pelatihan selama 6 bulan siswa 

kembali pulang ke Madrasah dengan mendapatkan 1 paket peralatan 

untuk keahlian yang masing-masing siswa tekuni dan yang mereka 

pelajari kemudian ketika siswa sudah kelas 12 mereka dipantau dan 

ditinjau oleh tim dari UPT PSBR Jombang untuk melihat sampai sejauh 

mana pendidikan  yang mereka dapat dan tindak lanjutnya tentunya 

dengan pengawasan guru dan wali kelas.  

b) lembaga Madrasah selalu memberikan motivasi kepada seluruh pihak 

agar pelaksanaan program kemitraan ini dapat berjalan lancar, dengan 

tetap memberikan pembelajaran kurikulum intern dengan system 

pembelajaran online, melalui email dan juga pesan washap guru dan 

murid memberi dan menerima pembelajaran, tanpa  menggangu 

aktivitas diasrama UPT PSBR Jombang siswa mengikuti pembelajaran 

kurikulum internal sedangkan dengan enjoy tanpa mengesampingkan 

kegiatan yang lain siswa tetap masih bisa mengikuti kegiatan ekstra di 

asrama UPT PSBR Jombang.  



 

 

c) Madrasah memberikan kesempatan kepada semua pihak baik itu guru, 

walikelas, waka, dan juga siswa untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan, kepemahaman, agar tidak terjadi sesuatu permasalahan 

dan tentunya agar selalu bisa mengatasi segala permasalahn yang ada, 

sehingga dapat melaksanakan semua program kemitraan ini dengan 

baik dan lancar. 

d) Kemudian model upaya yang dilakukan adalah upaya peningkatan 

mutu lulusan pendidikan melalui program kemitraan UPT PSBR 

Jombang di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo meliputi : a) 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo ponorogo mengadakan 

kerjasama dengan UPT PSBR Jombang dalam meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan boarding 

school. b) Madrasah memberikan kesempatan kepada semua muridnya 

yang telah duduk dikelas sebelas XI untuk mengikuti kursus dan 

pelatihan di asrama UPT PSBR Jombang selama 6 bulan, selesai dari 

kursus kegiatan dievaluasi bersama-sama mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil. Tujuannya jika ada kekurangan dalam 

pelaksanaan bisa dibuat masukan dan kritikan serta pelajaran untuk 

kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. 

 

3. Hasil Pelaksanaan Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo 



 

 

Temuan penelitian yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan 

upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui program kemitaan 

UPT PSBR Jombang di MA Darul hikmah Sawoo Ponorogo meliputi :  

e) Banyak alumni dari Madrasah aliyah Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo diterima diperguruan tinggi negeri  IAIN Ponorogo 

dengan lolos seleksi Bidik Misi, lolos Span PTN di IAIN 

Tulungagung , bagi yang tidak melanjutkan kuliah mereka mampu 

mendirikan usaha seendiri, dan ada yang diterima bekerja 

diperusahaan konveksi , dan bengkel. 

f) Madrasah Aliyah Darul Hikmah yang baru berdiri yang berlokasi 

didaerah Pegunungan dan desa Terpencil ini mendapatkan 

kepercayaan penuh dari masyarakat bahwa lulusan dari Madrasah 

Aliyah ini mampu dan banyak berprestasi diperguruan tinggi dan 

siswanya mempunyai akhlakul karimah, memiliki sopan santun 

terhadap orang tua dan lingkungan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Perencanaan Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang 

tidak bermutu, sehingga program atau upaya-upaya meningkatkan mutu 

lulusan merupakan hal yang sangat penting. Untuk melaksanakan program 

mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, seperti komitmen pada perubahan, 

pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi dan misi 

yang jelas terhadap masa depan, serta mempunyai perencanaan yang jelas. 

Semua itu harus terencana dan tersusun dengan baik agar mutu lulusan 

pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan dapat terealisasi dengan baik. 

Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan pendidikan suatu lembaga 

pendidikan harus melihat dan merencanakan tahapan melalui input, proses, 

output maupun outcome. Semua itu sangat erat kaitannya dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain 

kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat 

bantu dan bahan. Sarana dan prasarana, kemampuan tenaga mengajar ( guru ) 

dan kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan dinamika 

pendidikan, agar pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dapat optimal. 



 

 

184
 Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang 

bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki 

kompetensi yang disyaratkan, dan outcome pendidikan yang bermutu adalah 

lulusan yang mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten dan 

realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan perlu memperhatikan: Keadaan 

sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada).185 

Adapun langkah-langkah dalam membuat perencanaan  adalah: 

7) Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, 

meliputi: 

a) Apa (what), mengenai tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

b) Mengapa (why), mengenai keperluan atau alasan suatu kegiatan 

dilakukan. 

c) Bagaimana (how), mencakup system dan tata kerja. 

d) Kapan (when), mencakup masalah waktu dan penetapan prioritas 

kegiatan. 

e) Dimana(where),mengenai empat berlangsungnya  kegiatan. 

f)  Siapa (who), mengenai tenaga kerja. 

8) Memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus dipecahkan 

secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-langkah tertentu. 

9) Perencanaan merupakan perihal awal dalam manajemen, oleh karena itu 
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dalam merumuskan dan menyusun perencanaan harus dipertimbangkan 

dengan matang. Agar perencanaan layak untuk dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan.
186

 

Dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan MA Darul Hikmah 

Sawoo Ponorogo ini memiliki cara tersendiri agar mutu lulusan pendidikan 

pada lembaga dapat terealisasi dengan baik. Yakni dengan mengadakan kerja 

sama dengan UPT PSBR Dinas Sosial Jombang Jawa Timur, karena dari 

tuntutan yang diharapkan para orangtua sekaligus menjawab tantangan 

kehidupan yang semakin kompleks. Selain itu untuk mewujudkan visi misi 

madrasah salah satu diantaranya adalah penerapan kompetensi dasar karakter 

dan keagamaan serta kecakapan hidup . karena banyak orangtua siswa yang 

mengeluh anaknya ingin melanjutkan belajar ke SMK namun terkendala biaya 

dan juga jarak tempuh, sehingga dari saran para orangtua dan wali murid dan 

juga masyarakat sekitar akhirnya madrasah mengambil tindakan dengan 

mengadakan rapat dewan guru, komite dan juga yayasan untuk membuat 

perencanaan untuk memberikan alternative, sehingga madrasah dengan sikap 

cepat segera mencari informasi tentang tempat kursus yang biayanya murah, 

kemudian konsultasi dengan dinas tenaga kerja dan Balai latihan kerja, 

kemudian koordinasi dengan dinas social. Awalnya mendapatkan arahan  dari 

dinas social ponorogo untuk kerjasama dengan BLK yang ada diponorogo, 

kemudian untuk mengembangkan kreatifitas dan keahlian yang dimiliki siswa 

akhirnya ditunjukkan ke UPT PSBR Dinas Sosial Jombang jawa Timur. 
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Melalui Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, kemudian kepala Madrasah 

mendapat surat undangan tentang rapat untuk menentukan kerjasama 

pengiriman delegasi kursus atau latihan selama satu bulan dijombang dari 

siswa miskin atau murid yang kurang mampu , setelah melalui proses yang 

lama awalnya latihan dan kursus ini hanya untuk beberapa siswa dari keluarga 

yang kurang mampu saja untuk dikirim ke Jombang dengan biaya gratis, 

namun pada akhirnya banyak dari orang tua walimurid yang lainnya protes, 

kemudian akhirnya terbuka dan diperbolehkan untuk seluruh siswa kelas 

sebelas, hingga kemudian bentuk kerjasama ini menjadi wajib bagi semua 

siswa yang duduk dikelas sebelas untuk mengikuti program ini disemester 

dua. 

Dari hubungan kerjasama yang diadakan oleh Madrasah dalam upaya 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan dengan UPT PSBR Dinas Sosial 

Jombang jawatimur, maka kedua institusi ini sama sama memiliki 

keuntungan, misalnya Madrasah butuh pendidikan kecakapan dan penanaman 

karakter lebih mendalam secara asrama, dan UPT PSBR dapat menyalurkan 

programnya dengan tepat sasaran yaitu membantu anak anak miskin yang 

kurang mampu untuk mendapatkan keahlian dan kecakapan bekal hidupnya 

kelak melalui madrasah yang dipedesaan sehingga mudah dalam mengontrol 

hasil dan tindaklanjutnya setelah lulus dan selesai dari pendidikan diUPT. Jadi 

untuk memaksimalkan kegiatan di UPT PSBR Jombang, maka UPT 

bekerjasama dengan madrasah dan madrasah itu sendiri juga dapat 

memaksimalkan penanaman karakter dengan menggandeng UPT PSBR yang 



 

 

merupakan insitusi pemerintah. Sehingga dengan begitu, ilmu agama, ilmu 

kecakapan hidup, dan ilmu umum dapat diperoleh oleh siswa, dengan kata lain 

ilmu yang diterima tidak berat sebelah dan siswa bisa lulus dengan 

mendapatkan nilai plus yang memuaskan. 

 

B. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Program yang dijalankan yang pertama yakni membentuk karakter dan 

kepribadian siswa, jadi MA Darul hikmah Sawoo Ponorogo ini lebih 

mengedepankan siswa-siswinya mempunyai sikap benar, jujur dan tidak 

mengesampingkan kecerdasan dan kepandaian anak. Karena dengan benar dan 

jujur nanti secara otomatis yang namanya orang pintar akan bisa mengikuti 

dengan sendirinya, karena usaha yang keras, tawakal dan ikhtiar, akan tetapi 

kalau pintar dulu baru benar masih kurang pas , dan bahkan justru menjadi 

rusak atau karakter dan kepribadian siswa menjadi menyimpang. Jadi 

madrasah lebih mengedepankan benar dulu sesuai dengan visi misi madrasah. 

Kemudian Madrasah Aliyah darul Hikmah membuat program ekstra yang 

dilaksanakan dan diwajibkan pada kelas sebelas disemester genap. Hal ini 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan yakni kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap / 

perilaku dari siswa.
187

 Untuk memperlancar dan mengembangkan programnya 

Madrasah Aliyah melakukan program kemitraan atau kerjasama dengan 
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lembaga dan insitusi lainnya untuk lebih menunjang mutu pendidikan, hal ini 

sesuai dengan 8 standar pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah ( PP ) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

( SNP ). Dalam standar pengelolaan lembaga yaitu mengadakan MOU dan 

kerjasama untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa. 

Dalam membuat program – program dalam upaya meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan pasti ada kendala dalam menjalankan program tersebut 

baik itu ketika awal kegiatan, ketika proses maupun pada akhir kegiatan. 

Sedangkan pelaksanaannya yang dirasakan dimadrasah naik turun, karena jam 

kegiatan pelaksanaan belajar diasrama selama 6 bulan padahal pembelajaran 

kurikulum internal juga tetap harus dilakukan, sehingga para guru dan 

pendidik harus bisa menyelesaikan tugas pembelajaran dengan berbagai 

macam cara padahal siswa posisi berada diasrama UPT PSBR Jombang, jadi 

secara terpaksa siswa dan guru harus berkomunikasi terkait pembelajaran 

mereka melalui media elektronik.  

Dalam sebuah lembaga pendidikan, jika sebuah madrasah ingin 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan harus mempunyai visi dan misi yang 

jelas. Visi dan misi yang jelas sangat diperlukandalam meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan. Dengan visi dan misi itu, diharapkan seluruh komponen 

yang ada didalam organisasi sekolah saling berupaya untuk mewujudkan visi 

dan misi tersebut, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang 

bermutu. Dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan, madrasah harus 

mampu membuat perencanaan yang baik, perencanaan dibuat agar bisa 



 

 

dijadikan landasan dalam pelaksanaan program-programmadrasah yang 

melibatkan partisipasi seluruh komponen madrasah. Hal ini dimaksudkan agar 

semua komponen tersebut dapat bekerja sama dalam pengembangan madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikannya.  

Dari permasalahan tersebut madrasah mengambil tindakan atau jalan 

keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat proses kegiatan 

dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Solusi yang dihadapi saat ini 

yaitu masalah waktu kegiatan ekstra yang membutuhkan waktu selama 6 

bulan, sehingga tidak dapat dihindari madrasah yang harus mengalah. Karena 

kegiatan kurikulum internal dimadrasah juga tetap harus dijalankan. Solusi 

untuk menghadapi itu semua Madrasah harus pintar-pintar dalam mengatur 

jadwal yakni para guru mata pelajaran yang berada dimadrasah harus selalu 

berkomunikasi dengan siswa, tutor, pengasuh dan Pembina asrama dalam 

rangka mempermudah penyampaian pelajaran yang diajarkan, dan diberikan.  

Kemitraan pada dasarnya adalah dikenal dengan istilah gotong royong 

atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. 

Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu erja sama formal antara 

individu – individu, kelompok – kelompok atau organisasi – organisasi untuk 

mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. 
188

   Program-program tersebut 

tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya orang yang bertanggungjawab 

dan yang melaksanakan. Yang bertanggungjawab dengan diadakannya kerja 

sama antara madrasah dengan UPT PSBR Jombang ini  adalah kepala 
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Madrasah, waka kurikulum, waka humas dan waka kesiswaan. Kemudian 

dibantu oleh guru-guru dalam pelaksanaan kegiatan baik dimadrasah maupun 

diUPT PSBR, kemudian yang menjadi tutor dan Pembina dan 

penanggungjawab  dikelas dan diasrama selama mengikuti belajar di Jombang 

adalah kepala UPT PSBR Jombang, para pengasuh arama, dan tutor Pembina 

kelas dan jurusan. Kegiatan ekstrakurikuler ini wajib diikuti oleh kelas sebelas 

semester kedua selama 6 bulan dan dalam enam bulan tersebut diakhir 

pengayaan materi siswa mendapat kesempatan waktu untuk magang dan PSG 

pada perusahaan – perusahaan yang telah ditunjuk oleh UPT PSBR jombang, 

sedangkan untuk kelas duabelas difokuskan pada belajar dengan mata 

pelajaran kurikulum intern karena untuk mempersiapkan ujian kelulusan.  

Dengan diadakannya program kemitraan ini maka telah jelas bahwa 

madrasah da UPT PSBR sama – sama memiliki keuntungan, salah satunya 

adalah kedua lembaga tersebut antara madrasah dan UPT PSBR Jombang 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, jumlah siswa maupun peminat 

setiap tahun semakin banyak atau meningkat. Suatu lembaga pendidikan dapat 

dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi siswa 

menunjukkan pencapaian yang tinggi dan mendapat kepercayaan dari 

masyarakat
189

  

Dapat disimpulkan bahwa, mutu lulusan pendidikan itu sangat penting. 

Karena dalam dunia pendidikan lulusan siswa setiap tahunnya banyak, dan 

banyak pula siswa yang lulus dan sekolah masih belum memiliki ilmu ilmu 
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dan wawasaan luas secara mendalam baik itu ilmu membaca al quran, 

membaca kitab, berbahasa arab, ilmu umum, ilmu tatakrama budipekerti, dan 

ilmu kecakapan hidup. Sehingga madrasah membuat program-program untuk 

menjawab semua tantangan itu, salah satunya yaitu mengadakan kerjasama 

kemitraan dengan mengirinmkan siswa siswinya yang telah duduk dikelas 

sebelas pada semester kedua untuk  mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan di UPT PSBR Jombang jawa timur. 

 

C. Hasil pelaksanaan Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Pendidikan Melalui 

Program Kemitraan UPT PSBR di MA Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

Dari kerja sama yang dijalankan antara madrasah Aliyah darul hikmah 

Sawoo Ponorogo denga UPT PSBR Jombang banyak membawa perubahan 

yang signifikan. Diantaranya semakin bertambahnya jumlah siswa yang 

mendaftar di Madrasah Aliyah darul Hikmah Sawoo ponorogo, dan lulusan 

hasil nilainya semakin memuaskan. Karena banyak siswa yang telah sekolah 

di madrasah ini setelah lulus bisa diterima di Universitas dan perguruan 

Tinggi Negeri , seperti lolos seleksi bidikmisi di IAIN Ponorogo, lolos seleksi 

SPAN PTN di IAIN tulungagung, lolos seleksi bidik misi diIAIN tulung 

agung, IAIN Sorong, mendapatkan nilai hasil ujian peringkat 5 tertinggi 

sekabupaten ponorogo, dan bagi siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan 

tinggi mereka para alumni banyak yang diterima kerja diperusahaan – 

peruhaan ternama, dan ada juga yang mandiri mendirikan usaha sendiri. Oleh 



 

 

karenanya madrasah ada perubahan yang lebih baik, karena pada intinya 

semua tergantung pada niat, usaha dan doa dari masing – masing individu. 

 Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah 

adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. 

Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 

produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitasnya, kehidupan kerjanya, 

dan moral kerjanya.
190

 

Hasil yang sangat menonjol dari siswa madrasah aliyah darul Hikmah 

setelah mengikuti pendidikan di UPT PSBR Jombang adalah sifat dan sikap 

tawaduk, tata krama , sopan santun serta kedisiplinan yang sangat tampak, atas 

bimbingan dan pembiasaan yang dilakukan diasrama UPT PSBR jombang 

selama 6 bulan para siswa selain mendapatkan ilmu kecakapan hidup, mereka 

juga mendapatkan wawasan ,  berkarakter dan berbudi pekerti , dibuktikan 

dengan tingkahlaku kepribadian anak serta kedisiplinan yang kemudian 

ditularkan dan diajarkan kepada adik-adik kelasnya , kemudian kreativitas dan 

kerajinan mereka menjadi bertambah. Karena para siswa sepulang dari UPT 

PSBR mendapatkan tugas RTL selain mendapatkan alat dan sarana gratis dari 

UPT yang mana alat tersebut disesuaikan dengan keahlian dan jurusan yang 

diambil dan dipelajari. Mislanya mesinjahit bagi yang ambil jurusan 

tatabusana, kemudian alat perbengkelan bagi siswa putra yang mengambil 

jurusan otomotif dan sebagainya. Kemudian  rencana tindak lanjut atau RTL 

itu selalu dimonitoring dan dikontrol dari UPT PSBR secara rutin sehingga 
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anak tidak malas dan justru semakin rajin untuk belajar dan mempergunakan 

fasilitas yag telah diterima itu. Kemudian setiap 6 bulan sekali petugas dari 

UPT PSBR datang ketempat siswa untuk melihat dan mengevaluasi hasil 

perkembangan siswa setelah sepulang dari UPT PSBR Jombang.  

Tindak lanjut dari kerjasama antara madrasah Aliyah Darul Hikmah 

sawoo Ponorogo dengan UPT PSBR Jombang pada intinya adalah lembaga 

dan istitusi ini bekerjasama dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan 

mengikuti kemajuan zaman, tetapi tidak melupakan atau mengubah budaya 

yang ada dilingkungan madrasah maupun dilingkungan UPT PSBR Jombang. 

Sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu suatu kerja sama yang sama-sama 

memiliki tujuan, saling terbuka dan sama sama berazas manfaat ( benefit ) 

kemudian pada saat petugas dari UPT PSBR Jombang datang mengunjungi 

siswa dimadrasah, kepala Madrasah dan juga Waka dan para guru dimadrasah 

mengadakan rapat dengan UPT PSBR untuk konsultasi dan mengevaluasi 

kegiatan dan program kerjasama ini.  

Melihat hal tersebut diatas, dalam upaya meningkatkan mutu lulusan 

pendidikan , madrasah telah membawa perubahan terutama dalam hal 

pendidikan. Karena mutu berkenaan dengan program dan hasil pendidikan 

yang dapat  memenuhi harapan sesuai dengan tingkat dan perkembangan 

masyarakat dan dunia kerja.
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 Perubahan yang paling penting adalah madrasah Aliyah darul hikmah 

sawoo Ponorogo mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena para orang 
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tua dan walimurid puas atas prestasi – prestasi yang didapatkan dari anak – 

anaknya dimadrasah ini, dan dari lulusannyapun siswa – siswinya diterima 

diperguruan tinggi yang  lebih unggul dan paforit, semua itu tidak terlepas dari 

kemitraan antara Madrasah aliyah darul hikmah dengan UPT PSBR Jombang 

yang sama – sama saling melengkapi, saling bahu – membahu jika ada 

kekurangan dalam proses pembelajaran, agar mutu lulusan pendidikan 

dimadrasah Aliyah darul Hikmah ini lebih baik dan dapat member nilai positif 

dimasyarakat. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Madrasah aliyah darul 

hikmah mengadakan kerjasama dengan UPT PSBR Jombang didalam 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan 

boarding scholl asrama, dimana kegiatan ekstrakurikuler tersebut benar – 

benar diawasi oleh guru, wali kelas, waka kurikulum, dan waka kesiswaan 

untuk dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah. Program madrasah 

mulai dari perencanaan, pelasaknaan dan hasil nya kemudian dievaluasi secara 

bersama-sama, tujuannya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan bisa dibuat 

masukan dan pelajaran serta referensi untuk kebijakan kedepannya. Sehingga 

nantinya bisa lebih baik lagi.   

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari temuan data dan analisis diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Sistematis  Perencanaannya adalah :  

a) Mekanisme perencanaan :  

 Perencanaan manajemen peningkatan mutu lulusan pendidikan 

Berawal dari desakan wali murid yang berekonomi lemah dengan 

penghasilan keuangan keluarga yang dibawah standar mengeluhkan anak-

anaknya yang berkeinginan untuk sekolah di sekolah kejuruan (SMK) 

yang mana sekolah ini membutuhkan banyak biaya, dan juga tempatnya 

yang jauh dari domisili, sehingga menjadi bahan berpikir. dari keluhan 

walimurid dan masyarakat yang meminta agar putra utrinya mampu 

menguasai berbagai lmu, baik itu ilmu kecakapan hidup maupun ilmu 

agama dan social karena berawal dari sudut pandang masyarakat yang 

negatif terhadap alumni Madrasah alaiyah ini, yaitu mereka beranggapan 

bahwa alumni MA ini kurang pergaulan, terbelakang dan hanya mampu 

ilmu agama saja 

b) Pelaksanaan perencanaan : 

Pada tanggal 03 Oktober 2016  setelah melalui penggalian 

informasi dari berbagai pihak, akhirnya para tim pengembang madrasah 



 

 

mengadakan rapat yang membahas tentang perencanaan kegiatan 

manajemen peningkatan mutu lulusan melalui program kemitraan  

c) Hasil Perencanaan : 

Dari hasil rapat para tim pengembang dan stakeholder maka dapatlah suatu 

hasil kesepakatan yaitu tentang diadakannya kegiatan kemitraan dan MOU 

dengan berbagai lembaga diantaranya dengan social pemerintah Ponorogo 

melalui BLK Ponorogo yang kemudian ditahun berikutnya karena fasilitas 

sarana dan sebagainya maka dipindah di UPT PSBR Jombang Jawa 

Timur. 

hingga pada akhirnya Dinas Sosial memberikan solusi terhadap 

usulan walimurid tersebut, yakni sekolah mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikhususkan dan diwajibkan untuk kelas sebelas. 

Yakni mondok atau tinggal diasrama UPT PSBR Jombang untuk 

mengikuti kursus dan pelatihan agar siswa mendapatkan ilmu-ilmu yang 

dibutuhkan secara mendalam dari asrama dengan bimbingan dan binaan 

para tutor dan  pengasuh UPT PSBR Jombang Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Pelaksanaan Manajemen peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitraan UPT PSBR Jombang  

Melalui program ekstrakurikuler yakni pendidikan pembiasaan 

tatakrama, sopan santun, kemandirian, kedisiplinan dan kecakapan hidup, 

ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing siswa 

diantaranya ketrampilan: menjahit tata busana, tata rias kecantikan, teknisi 

mesin, dan otomotif. Kegiatan ini dilaksanakan pada kelas sebelas 

disemester genap/kedua yang dibimbing langsung oleh para tutor dan 

widyaswara dan pembina , pengasuh asrama UPT PSBR Jombang Jawa 

Timur. Model upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitraan UPT PSBR Jombang di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo meliputi : a ) Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo ponorogo 

mengadakan kerjasama dengan UPT PSBR Jombang dalam meningkatkan 

mutu lulusan pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan boarding 

school. b) Madrasah memberikan kesempatan kepada semua muridnya 

yang telah duduk dikelas sebelas XI untuk mengikuti kursus dan pelatihan 

di asrama UPT PSBR Jombang selama 6 bulan , selesai dari kursus 

kegiatan dievaluasi bersama-sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan hasil. Tujuannya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan bisa dibuat 

masukan dan kritikan serta pelajaran untuk kedepannya agar bisa menjadi 

lebih baik lagi. 

 



 

 

3. Hasil pelaksanaan upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan melalui 

program kemitaan UPT PSBR Jombang di MA Darul Hikmah Sawoo 

Ponorogo meliputi : a) Banyak alumni dari Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Sawoo Ponorogo diterima diperguruan tinggi Negeri seperti di 

IAIN Ponorogo dengan lolos seleksi Bidik Misi, lolos Span PTN di IAIN 

Tulungagung , lolos Span ptn di IAIN Sorong , bagi yang tidak 

melanjutkan kuliah mereka mampu mendirikan usaha sendiri, dan ada 

yang diterima bekerja diperusahaan konveksi , dan bengkel. b) Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah yang baru berdiri yang berlokasi didaerah 

Pegunungan dan desa Terpencil mendapatkan kepercayaan penuh dari 

masyarakat bahwa lulusan dari Madrasah Aliyah ini mampu dan banyak 

berprestasi diperguruan tinggi dan mempunyai akhlakul karimah , 

memiliki sopan santun terhadap orang tua dan lingkungan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

lebih menguatkan ilmu-ilmu kedisplinan, kemandirian dan kecakapan 

hidup kepada asrama Unit Pelaksana Teknis Penanganan  Sosial Bina 

Remaja UPT PSBR Jombang, agar kualitas dan kuantitas lulusan dari hasil 

kemitraan antara Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sawoo Ponorogo 

dengan asrama UPT PSBR Jombang Jawa Timur dapat menambah lebih 

baik lagi dan bisa memberi maslahah bagi keluarga, masyarakat maupun 

orang lain. 

2. Selain memberi materi atau teori dalam pembelajaran, diharapkan 

Madrasah juga mempraktekkan teori yang diajarkan di asrama UPT PSBR 

Jombang tersbut kepada siswa lainnya. Sehingga ilmu yang diajarkan 

kepada siswa langsung bisa diterapkan dan diaplikasikan dilingkungan 

masyarakat. 

3. Diharapkan madrasah tetap membuat terobosan-terobosan baru dalam 

meningkatkan mutu lulusan pendidikan, karena dengan begitu 

kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Madrasah tetap ada dan 

bertambah semangat para orang tua untuk mendaftarkan dan 

menyekolahkan putra-putriya di Madrasah ini. 

4. Dari Kekurangan disetiap kegiatan, diharapkan untuk kegiatan-kegiatan 

selanjutnya Madrasah harus lebih teliti dan lebih ber hati-hati untuk  baik 

lagi dalam menjalankan event-event di madrasah. Karena kekurangan 

merupakan tolak ukur dari suksesnya suatu kegiatan.  
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