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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian koordinasi 

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang 

berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan 

etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or 

order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur 

(menyepakati) hal tertentu
1
. 

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk 

menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan 

kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah 

pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan 

guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan 

pembagian kerja
2
. 

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan 

bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda 

sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu 

terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain 

keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. 

Koordinasi (coordination) adalah prooses pengintergrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departmen 

                                                           
1
Taliziduhu Ndrahlma, Ilmu Pemerintahan Baru  (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 290. 

2
 Ibid,. 
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atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif.
3
 Tanpa koordinasi, individu-individu dan 

departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka 

dalam organisasi. Mereka akan mengejar kepentingan sendiri, yang sering 

merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.  

Sedangkan Awaladuddin Djamin dalam Malayu S.P. Hasibuan 

mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, 

instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, 

sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling 

melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu 

usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan 

dalam suatu organisasi.
4
 

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dengan 

kebutuhan intergrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan 

kebutuhan komunikasi pelaksanaan tugas dan derajat saling 

ketergantungan bermacam-macam saruan pelaksanaany. Bila tugas-tugas 

tersebut memerlukan aliran atau informasi antara satuan, derajat tinggi 

koordinasi yang tinggi adalah paing baik. Derajat komunikasi yang tinggi 

ini sanggat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat 

diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-rubah serta saling 

ketergantunga  adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi 

organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.  

                                                           
3
 Tani Handoko, Manajemen (Cet. XVIII; Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2003), 

hlm. 195. 
4
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Cet. II; Jakarta 

Bumi Aksara,  2010),  hlm. 86. 
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Menurut James D. Thompson, ada tiga macam saling 

ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi yaitu: 

 

a.     Saling ketergantungan yang menyatu (pooled 

interdependence) bila satuan-satuan organisasi tidak saling 

ketergantungan satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan 

harian tetapi ketergantungan pada pelaksanaan kerja setiap 

tahun yang memuaskan untuk hasil terakhir. 

b.      Saling ketergantungan (sequential interdependence) dimana 

suatu organisasi harus melakukan pekerjaanya terlebih dahulu 

sebelum satuan yang lain dapat bekerja. 

c.     Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal 

interdependence) merupakan hubungan memberi dan 

menerima antara satuan organisasi
5
. 

Ketiga hubungan saling saling ketergantungan, koordinasi saling 

ketergantungan yang menyatu lebih besar dari macam ketergantungan 

yang lain Koordinasi dan hubungan kerja merupakan dua pengertian yang 

saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya 

dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah 

bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi.  

Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi 

(hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil 

guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan 

sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja 

(unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang 

bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan oleh 

para ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dikatakan 

                                                           
5
 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Cet. II; Jakarta 

Bumi Aksara,  2010),  hlm. 86. 
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koordinasi adalah suatu usaha yang singkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan 

untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada 

sasaran yang telah ditentukan. 

2.      Syarat-syarat Koordinasi 

Adapun syarat-syarat khusus umum yang ada dalam koordinasi 

adalah sebagai  berikut: 

a. Sense of cooperation (perusahaan untuk bek 

b. erja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian pembagian bidang 

pekerjaan, bukan orang per orang. 

b.      Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan 

persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini 

berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan 

c.       Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian saling 

menghargai 

d.      Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau 

dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang 

bersemangat
6
. 

Ringkasnya kekuatan suatu organisasi ditentukan oleh spirit-spirit 

atau semangatnya. Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara 

mencapai tujuan itu dan ini meliputi doktrin. Selain semangat koordinasi 

juga harus mempunyai aspek-aspek formal yaitu metode-metode, teknik 

yang ditunjukan untuk mengeja/mencapai sasaran tersebut. 

 

3.   Prinsip-Prinsip Koordinasi 

 

Prinsip-prinsip koordinasi diantaranya sebagai berikut : 

a.      Kesamaan: sama dalam visi, misi, dan langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan bersama (sense of porpose). 

b.     Orientasikan: titik pusatnya pada sekolah (sebagai koordinator) yang 

simpul-simpulnya stakeholders sekolah. 

c.     Organisasi: diatur orang- orang yang berkoordinasi untuk mebina yaitu 

harus berada dalam satu payung (terorganisasi) sehingga sikap 

egosektoral dapat terhindari. 

                                                           
6
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d.     Rumuskan: nyatakan secara jelas wewenan, tanggung jawab, dan tugas 

masing-masing agar tidak tumpang tindih. 

e.     Diskusi: cari cara yang efektif, efisien, dan komunikatif dalam 

berkoordinasi. 

f.      Informasikan: semua hasil diskusi dan keputusan mengalir cepat 

kesemua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi 

(coordination network system). 

g.     Negosiasikan: dalam perundingan mencari kesepakatan harus saling 

menghormati (team spirit) dan usahakan menang-menang jangan 

sampai pihak lain sebagai koordinasi justru dirugikan. 

h.     Atur jadwal: rencanakan koordinasi dan harus dipatuhi dengan sebaik-

baiknya oleh semua pihak. 

i.       Solusikan: satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan 

dipecahkan semua stakeholders dengan sebaik-baiknya. 

j.       Insafkan: setiap stakeholders harus memiliki laporan tertulis yang 

lengkap dan setiap menginformasikannya sesuai dengan kebutuhan 

koordinasi
7
. 

 

4. Jenis-jenis Koordinasi 

Adapun jenis-jenis koordinasi yaitu: 

a.      Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan 

unit-unit, kesatuan-kesatuan kinerja yang ada dibawah wewenang dan 

tanggung jawab. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua aparat 

yang ada dibawa tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi 

vertikal ini secara relatif mudah dilakukan,karena atasan dapat 

memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. 

b.     Koordinasi horisontal (horizontal coordination) adalah koordinasi 

dilakukan terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan dilakukan kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat 

organisasi (aparat) yang setingkat.
8
 

 

Sedangkan menurut Komaruddin membagi koordinasi sebagai berikut: 

1) Koordinasi Vertikal 

Koordinasi vertikal ialah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah kepada atasannya dan kepada bawahannya. Misalnya, 

koordinasi Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan atau 

bawahannya. 

 

2)    Koordinasi Fungsional 

                                                           
7
 Husain Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta, Ghalia. 

2010) hlm, 448. 
8
 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 

hlm. 87. 
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Koordinasi Fungsional ialah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah dengan Kepala Sekolah lainnya yang tugasnya saling 

berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi. 

Koordinasi Fungsional dibedakan atas: 

a)   Koordinasi fungsional horizontal, koordinasi ini dilakukan oleh 

Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah lainnya yang setingkat. 

Misalnya, Kepala SMPN 1 dengan Kepala SMPN 2. 

b)   Koordinasi fungsional diagonal, koordinasi ini dilakukan oleh 

Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah lain yang lebih rendah 

atau lebih tinggi tingkatannya. Misalnya, Kepala SMPN 1 dengan 

Kepala SDN 57 atau dengan staffnya. 

c)   Koordinasi fungsional teritorial, koordinasi ini dilakukan Kepala 

Sekolah dengan pejabat atau Kepala Sekolah lain yang berada 

dalam wilayah tertentu dimana semua urusan yang ada dalam 

wilayah tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala 

Sekolah bersangkutan selaku penguasa atau penanggung jawab 

tunggal. Misalnya, Kepala SMP  Percobaan dengan Kepala-Kepala 

SMP Target di Kabupaten yang telah ditentukan.
9
 

 

Berbagai jenis koordinasi yang telah diutarakan sebelumnya semua 

hampir sama namun kemudian pada hakikatnya, ini semua tetap 

berlandaskan kepada koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan 

dalam suatu organisasi agar komunikasi berjalan lancar sesuai dengan 

perencanaan sebelumnya. 

5. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Menurut Daryanto kepala sekolah adalah pimpinan pendidikan 

yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan, sebagai pemegang kendali di lembaga pendidikan. Kepala 

sekolah berarti orang yang memiliki tanggung jawab secara penuh 

                                                           

9
Komaruddin,  Ensiklopedia Manajemen (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 198. 
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terhadap kegiatan-kegiatan sekolah,
10

  juga mempunyai peranan besar 

dalam mengembangkan kualitas pendidikan. 

Disamping sebagai guru, kepala sekolah memiliki peranan yang 

sangat pentin, terutama dalam mengkordinasikan,menggerakkan, dan 

menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedi. Kepala 

sekolah adalah pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan 

menentukan kemajuan sekolah. Mulyasa menambahkan, Secara sederhana 

kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai cara atau usaha 

kepala sekolah untuk dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, 

mengarahkan, dan menggerakan guru, staf, peserta didik, orang tua peserta 

didik, komite sekolah, dewan pendidikan, dan pihak lain yang terkait
11

, 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bagaimana acara 

kepala sekolah membuat orang lain bekerja untuk mencapai tujuan 

pendidikan karakter secara optimal, efektif, efesien, mandiri, produktif, 

dan ankuntabel. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendorong perwujudan visi,misi,tujuan, dan sasaran sekolah melalui 

program  yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.untuk itu 

kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan mengambil keputusan dan 

prakarsa peningkatan mutu pendidikan  di sekolah. Oleh karna itu, 

kepemimpinan transformasional tidak saja didasarkan pada kebutuhan 

                                                           
10

 H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 80. 
11

 HE. Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : Penerbit Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 67 
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akan penghargaan diri, akan tetapi menumbuhkan kesadaran pada kepala 

sekolah untuk berbuat yang terbaik dalam peningkatan mutu pendidikan
12

. 

Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah harus 

mampu mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada guru, staf 

administrasi, peserta didik, dan bahkan mungkin orang tua peserta didik, 

biasanya mereka tidak segera dapat memahami atau menerima suatu 

perubahan, sedangkan pihak yang lain memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk bisa menerima sebuah perubahan
13

.  

Oleh karna itu, kepala sekolah harus sabar dan terus menerus 

menyampaikan model pendidikan sampai mereka memahami dan 

menerima serta dapat menerapkan dalam setiap pelajaran yang diampunya. 

Hal ini, berarti sebagai pemimpin harus memiliki beberapa kompetensi 

dalam membujuk dan mengarahkan sehingga para bawahan mau 

melakukan sesuatu ke arah tujuan organisasi tanpa paksaan.  

Dengan adanya arahan dan bujukan dari seorang pemimpin melalui 

berbagai bentuk (seni) akan menimbulkan kesadaran anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah dia ketahui, dan pada 

gilirannya kepatuhan, kepercayaan, dan kehormatan kepada pemimpin 

akan tercipta. Karena, kepemimpinan bukanlah harta rampasan perang 

yang bisa dinikmati  oleh pemimpin lalu bersenang-senang
14

. Upaya 

mempengaruhi orang lain tersebut dapat dilakukan dari berbagai sisi 
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 An Komariah, Cepi Triatna, Visionary Leadership menuju Sekolah Efektif, (Jakarta : 

Penerbit Bumi aksara, 2009), hlm. 77 
13

 HE. Mulyasa, Lock.Cit,. 
14

Thariq M. As-Suwaidan dn Faisal Umar Basyarahil, Melahirkan Pemimpin Masa 

Depan,  (Jakarta : Penerbit Gema Insani, 2005), hlm. 10 
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sehingga orang tersebut dengan suka rela mau melakukan kegiatan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin 

dalam melakukan kepemimpinannya harus memerlukan dua macam 

keterampilan, yaitu tekhnikal skills dan managerial skills
15

. Disamping itu 

juga memahami berbagai aspek dari orang yang dipimpinnya, seperti: 

kebutuhan bawahan, budaya organisasi yang dipimpin, lingkungan 

organisasi, mapun kepribadian para karyawan yang dipimpinnya.  

Dalam upaya mempengaruhi orang lain tersebut ada bermacam-

macam kekuatan yang dapat digunakan seorang pemimpin, yaitu: melalui 

bujukan, otoritas, penghargaan, dan ancaman. Dalam kepemimpinan 

mengandung tiga implikasi penting, yaitu : 

a.   Kepemimpinan itu melibatkan orang lain yaitu bawahan,  

b. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara 

pemimpin dan anggota kelompok (bawahan) 

c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk 

kekuasaan yang berbeda beda untuk mempengaruhi tingkah 

laku bawahnya dengan berbagai cara
16

. 

 

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu proses mempengaruhi bawahan untuk secara sukarela 

melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Merujuk 

defenisi di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa komponen dalam 

kepemimpinan, yaitu : 

1) adanya pemimpin dan pengikut (bawahan)  
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An Komariah, Cepi Triatna, Op.Cit., hlm 37 
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 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung : 

Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 88 
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2)  adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama  

3) adanya suatu upaya pemimpin atau proses mempengaruhi 

kearah tujuan.  

Kepemimpinan pada dasarnya bisa timbul dalam suatu organisasi 

sekolah, oleh karena itu, peran sentral kepemimpinan organisasi atau 

sekolah tersebut perlu dikaji dan dipahami secara terkoordinasi, sehingga 

peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien
17

.  

6.  Tugas Pokok Kepala Sekolah 

Kepala sekolah professional telah dikukuhkan dalam UU No. 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mendorong supaya guru dan 

kepala sekolah semakin profesional, ditambah dengan upaya pemerintah 

untuk meningkatkan kemandirian sekolah melalui program manajemen 

berbasis sekolah. Menurut Syaiful Sagala "Tugas utama yang diemban 

oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin merumuskan berbagai 

bentuk kebijakan yang berhubungan dengan visi, orientasi, dan strategi 

pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien, … sebagai komitmen 

dalam meningkatkan mutu pemebelajaran …".
18

 Kepala sekolah sebagai 

pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, terutama lembaga pedidikan 

madrasah mempunyi karaketeristik kepemimpinan yang berbeda dengan 

pemimpin sebuah organisasi lainnya. Kepemimpinan adalah cara 

mengajak pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan agar bertindak 

secara benar, mencapai komitmen dan memotivasi mereka untuk mencapai 
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Wahlmyusumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 16 
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tujuan bersama
19

. Menurut Syafaruddin, kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan haruslah berusaha menuju pada perbaikan mutu belajar 

siswa
20

.  

Di antara tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang 

kepala madrasah adalah :  

a. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader)  

Kepala sekolah yang berhasil dalam memimpin sebuah 

lembaga pendidikan, apabila telah memahami akan keberadaan 

sekolahnya sebagai sebuah organisasi yang kompleks dan unik, 

menurut  Syaiful sagala, bahwa peran kepala sekolahnya 

sebagai orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk 

mengelola sekolah, menghimpun, memanfaatkan, dan 

menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk 

mencapai tujuan
21

.  

      Oleh karena itu, pimpinan lembaga pendidikan menjadi motor 

penggerak yang mempengaruhi anggotanya, yaitu para guru 

dan pegawai agar bekerja secara sukarela dan menampilkan 

kinerja tinggi untuk mencapai standar mutu yang diharapkan
22

. 

 

 

                                                           
19

 Oding Supriadi, Rahlmasia Sukses Kepala Sekolah, (Surabaya : Penerbit Laksbang 
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b. Kepala Sekolah sebagai pejabat Formal.  

Dalam sebuah tatanan sebuah organisasi terdapat unsur 

pimpinan, baik sebagai pimpinan formal maupun sebagai 

pimpinan non formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

harus memiliki pimpinan formal, baik lembaga pendidikan 

negeri maupun lembaga pendidikan swasta, baik lembaga 

pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbentuk 

madrasah. Wahyusumodjo menjelaskan, bahwa kepemimpinan 

formal terjadi dalam lembaga atau organisasi apabila jabatan 

otoritas formal dalam suatu lembaga atau organisasi tersebut, di 

isi oleh orang-orang yang dipilih atau yang ditunjuk melalui 

proses seleksi
23

. Ini berarti, bahwa penunjukkan jabatan 

kepemimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi harus 

memenuhi kriteria yang sudah di tentukan dan berlaku secara 

resmi, dan tidak bisa dilakukan sesuka hati tanpa melalui 

prosedur resmi. 

Kepala Sekolah adalah jabatan pimpinan formal yang tidak bisa 

di isi oleh orang-orang tanpa di dasarkan atau pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Siapapun yang akan diangkat mengisi 

jabatan kepala sekolah, haruslah melalui prosedur dan 

persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya seperti latar 

belakang pendidikan, pengalaman mengajar, kepangkatan, 
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maupun integritas. Meskipun sebagai tugas tambahan, jabatan 

kepala sekolah adalah jabatan pemimpin dengan segala 

keformalannya.
24

 

c.   Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Edukator) 

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, bahwa jabatan kepala 

sekolah adalah jabatan formal dan hanya bisa di duduki oleh 

seorang guru yang sudah berpengalaman, hal ini dapat di 

pahami dari salah satu persyaratan untuk bisa menjadi kepala 

sekolah adalah harus seorang guru yang berpangkat minimal 

III/c. Untuk bisa mendapatkan pangkat III/c, seorang guru 

sudah harus mengajar minimal selama 9 atau 10 tahun
25

. 

Dan hal ini sudah bisa diartikan bahwa guru tersebut telah 

mempunyai pengalaman mengajar yang memadai dalam 

sebuah lembaga pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, bahwa 

persyaratan menjadi kepala sekolah tidak dapat hanya dilihat 

dari segi persyaratan administratif saja, akan tetapi perlu 

diperhatikan dan dilengkapi hasil monitoring dari supervisor 

dan ahli pendidik tentang kelayakan untuk menduduki jabatan  

kepala sekolah, disamping adanya dukungan dari majlis guru 

dan masyarakat
26

. 
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d. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Kepala sekolah selain sebagai pemimpin juga sebgai manajer, 

kepala sekolah sebagai manajer harus mengusahakan berbagai 

kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan 

yang diinginkan. Menurut Mulyasa, dalam rangka melakukan 

peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

pendidik dan kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif
27

. Kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1) Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan 

dan tindakan yang harus dilakukan. 

2) Mengorganisasikan, berarti kepala sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengorganisasikan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber matrial sekolah lainnya. 

3) Memimpin, dalam arti kepala sekolah harus mampu 

mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia 

untuk melakukan tugas-tugasnya yang esensial. 

4) Mengendalikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh 

jaminan, bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. 

e.  Kepala sekolah sebagai Administrator 
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Sekolah memiliki banyak bidang antara lain bidang kurikulum, 

peserta didik, sarana dan prasarana, kearsipan dan keuangan. 

Semua bidang tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat 

berjalan secara efektif melalui kegiatan administrasi. Untuk 

mewujudkannya dibutuhkan sistem informasi manajemen yang 

dapat memberikan kemudahan mengelola semua kegiatan 

administrasi memalui cara dan metode yang lebih cepat dan 

efisien. Sehingga informasi yang disajikan akurat dan aktual. 

Informasi tersebut dapat menjadi bahan analisis yang 

dibutuhkan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan efektivitas sekolah.  

Kepala sekolah harus punya kemampuan bidang administrasi 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara 

sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang 

akurat. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, 

ketenagaan, keuangan, saran dan prasarana, dan 

administrasi persuratan
28

 

Dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi 

seorang kepala sekolah sebagai seorang administrator harus 

mampu mengelola semua administrasi yang ada di sekolah, hal ini 
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sangat penting dilakukan untuk menjamin kelancaran program 

yang dijalankan. 

a. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Sebagai supervisor, kepala sekolah harus punya kemampuan 

sebagai berikut : 

1) Menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya 

dan dapat melaksanakan dengan baik. Melaksanakan 

supervisi kelas secara berkala baik supervisi akademis 

maupun supervisi klinis.  

2) Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk 

peningkatan kinerja guru dan karyawan.  

3) Kemampuan memanfaatkan kinerja guru/karyawan 

untuk pengembangan dan peningkatan mutu 

pendidikan.
29

  

 

Dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala 

sekolah sebagai supervisor tersebut, intinya adalah seorang kepala 

sekolah harus mampu menjalankan program supervisi mulai dari 

menyusun program, menjalankan, hingga memanfaatkan hasil 

supervisi untuk meningkatkan kinerja guru/karyawan yang 

akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi siswa. 

7.  Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, dibentuk berdasarkan 

musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan.
30

 Komite 
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Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, 

dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder 

pendidikan di tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur 

yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil 

pendidikan. 

Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta 

tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Menurut Suparlan komite 

sekolah ikut terlibat dalam penetuan kebijakan sekolah, ikut menyusun 

rencana Pengembangan Sekolah (RPS), ikut menyusun dan menetapkan 

kurikulum. Pembentukan komite sekolah dapat menumbuhkan rasa 

memiliki masyarakat terhadap sekolah. Di sisi lain, sekolah dapat 

mengurangi ketergantugannya kepada pemerintah yang banyak 

mengintervensi proses pembelajaran di sekolah
31

.  

Dengan intervensi tersebut sekolah tidak dapat berkembang secara 

mandiri, khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajarannya. 

Intervensi tersebut juga menyebabkan sekolah cenderung patuh dan 

menjalankan perintah dari atasan saja. 

8. Peran Komite Sekolah 

Dibentuknya komite sekolah diharapkan mampu meminimalisir 

peran kepala sekolah yang masih dominan dalam pembuatan program 

sekolah. Ali Mustadi menyatakan bahwa pembentukan dewan pendidikan 

                                                           
31

Suparla, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari Teori Sampai dengan Praktik. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 62. 



37 

 

 
 

dan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan 

peran serta masyarakat untuk bersama-sama sekolah mengusahakan 

tercapainya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan secara demokratis dan akuntabel dalam rangka tujuan 

pendidikan nasional.
32

  

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh 

peran guru dan sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat turut 

memberi sumbangsih dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Keterlibatan 

masyarakat terkait dengan pendidikan di sekolah diatur melalui Peraturan 

Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelengaraan 

pendidikan pasal 188 ayat (2) dinyatakan bahwa peran serta masyarakat 

dirumuskan antara lain : 

a. penyediaan sumber daya pendidik 

b. penyelenggaraan satuan pendidikan  

c. penggunaan hasil pendidikan 

d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan  

e. pengawasan pengelolaan pendidikan 

f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada 

umumya  

g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan 

dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan 

fungsinya
33

. 

 

Peran serta masyarakat dan orang tua dalam peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama Komite 

Sekolah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 
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tahun 2003 pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah, 

sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan 

tenaga, sara dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan
34

.  

Peran serta masyarakat dengan pemerintah sama pentingnya. 

Tetapi keterlibatan masyarakat terbatas pada iuran BP3 saja, kurang 

dilibatkan pada proses pencapaian target kurikulum dan pelayanan belajar 

yang bermutu. Komite sekolah sebagai lembaga pada tingkat sekolah, 

harus mampu memaksimalkan peran dan fungsinya. Dengan demikian 

sekolah dapat berkembang secara mandiri
35

. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas utama komite 

sekolah ialah membantu penyelanggaraan pendidikan di sekolah dalam 

kapasitasnya sebagai  pemberi pertimbangan, pendukung program, 

pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di 

sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses 

belajar mengajar, manajemen sekolah,  kelembagaan sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah, pembiayaan  pendidikan,  dan mengkoordinasikan 

peran serta  seluruh  lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra 

sekolah. 

                                                           
34

 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya 

terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, ( Jakrta : PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 91-92. 
35

 Ibid,. 



39 

 

 
 

Komite sekolah/madrasah  merupakan badan yang bersifat mandiri 

dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan.
36

 

Dengan demikian komite sekolah/madrasah adalah sebuah badan/lembaga 

yang sifatnya mandiri (independen), dengan kata lain tidak mempunyai 

hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Sedangkan mengenai kedudukan komite sekolah/madrasah, 

“komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan dalam 

jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang 

tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan 

yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena 

pertimbangan lain”.
37

 Jadi jelaslah bahwa komite sekolah/madrasah 

kedudukannya di satuan pendidikan sekolah/madrasah. 

Tujuan dari komite sekolah adalah untuk mewadahi dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional 

dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan 

tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan 

di sekolah serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel 

dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan.
38
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Peran komite sekolah adalah sebagai berikut :
39

 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 

di satuan pendidikan. 

c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan. 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan 

 

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite 

Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:
40

 

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerjasama dengan warga maupun masyarakat dan 

pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan 

bermutu. 

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan.  

 

Adapun hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat 

yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah. Hubungan yang 

harmonis ini akan membentuk:
41

 

a. Saling pengertian anatara sekolah, orangtua, masyarakat, dan 

lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia 

kerja. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena 

mengetahui manfaat, arti dan pentingya peranan masing-

masing. 
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b. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak 

yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut 

bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. 

 

9. Pengelolaan Komite Sekolah 

 

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk 

mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, 

pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka 

memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan 

dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien
42

.   

Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui 

berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum 

menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan 

tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi 

organisasi. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi 

atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.  

Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai 

sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda 

organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal 

ini Komite Sekolah dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari 
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upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-

tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah
43

. 

a. Identifikasi masalah. 

Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki masalah 

yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite 

Sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalan identifikasi 

masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-

akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah 

yang dapat diidentifikasi. 

b. Menentukan prioritas. 

Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus 

dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan 

ketersediaan personel, dana, dan penunjang. 

c. Analisis masalah. 

Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang 

terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau 

topic yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakkan 

adalah sebagai berikut: 

-  Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah 

tersebut, 

-  Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan 

untung rugi masing-masing alternatif 

-  Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama 

-  Buat perencanaan untuk pemecahan masalah. 
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d. Perencanaan program 

Pelaksanaan Program dapat dilakukan dengan baik apabila 

dibuat rencana aksi yang baik. Berikut ini contoh sebuah 

rencana aksi yang dapat diacu 

e. Evaluasi program 

Selama berjalannya waktu dilalukan evaluasi secara periodik. 

Setelah tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator  

kinerja masih di bawah target, perlu dilakukan analisis dan 

dibuat tindakan koreksi (corrective action)
44

.  

Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan : Planà 

- Do - Check  - Action, yang ini banyak dianut oleh berbagai 

organisasi dalam menjalankan progran dan kegiatan 

organisasinya. Penyusunan program kerja Komite Sekolah 

perlu memperhatikan atau berdasarkan beberapa hal sebagai 

berikut :
45

.   

1) Program kerja komite merupakan penjabaran operasional 

dari peran dan fungsi Komite Sekolah. Program kerja 

Komite Sekolah jangan sampai keluar dan harus tetap dalam 

koridor yang tertuang dalam peran dan fungsi Komite 

Sekolah.  

2) Berdasarkan data dan informasi yang akurat yang diperoleh 

dari kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh 
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sekolah. Proses penyusunan program kerja Komite Sekolah 

perlu mempertimbangkan masukan dan pertimbangan dari 

sekolah. 

3) Sesuai dengan kaidah penyusunan program kerja pada 

umumya, program Komite Sekolah disusun menganut 

kaidah SMART (specific, measurable, achievable, dan time 

frame)
46

, yakni : a) spesifik, b) dapat diukur keberhasilan 

dan taraf pencapaiannya, c) dapat dicapai dan dapat 

diperoleh, d) berorientasi pada hasil dan proses, e) dengan 

jadwal yang jelas. 

4) Pelaksanaan program kerja Komite Sekolah harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu 

prinsip Komite Sekolah adalah akuntabilitas. Oleh karena itu 

hasil pelaksanaan program kerja Komite Sekolah harus 

dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada orang tua 

tetapi juga kepada masyarakat. Sekolah dan Komite Sekolah 

harus membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik 

atau setiap akhir tahun pelajaran kepada orang tua siswa dan 

masyarakat. 
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10.  Konsep Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu 

Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan 

mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada 

sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh 

dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan 

dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang 

bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak 

aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang 

bagaimana cara menciptakan institusi yang baik
47

.  

Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat 

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

dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu 

merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat 

diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan 

sempurna dan dengan biaya yang mahal
48

.  

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu 

produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah 

memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. 

Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar 

yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek :  
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Pertama  :    Mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria 

dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan 

lebih dulu.  

Kedua   :  Konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau 

pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk dan 

atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-

syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-

perubahan standar antara lain juga didasarkan atas 

keinginan konsumen/pelanggan, bukan semata-mata 

kehendak produsen
49

. 

 

Kata “Mutu” berasal dari Bahasa Inggris “quality” yang berarti 

kualitas. Definisi tentang mutu sangat beragam dengan sudut pandang yang 

berbeda namun memiliki hakekat yang sama. Dalam membahas definisi 

mutu kita perlu mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh 

lima pakar Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management).  

Berikut ini definisi-definisi tersebut :  

a. Juran menyebutkan bahwa mutu produk adalah kecocokan 

penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan.  

b. Crosby mendefinisikan mutu adalah conformance to requirement, 

yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.  

c. Deming mendefinisikan mutu, bahwa mutu adalah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar.  

d. Feigenbaum mendefinisikan mutu adalah kepuasan pelanggan 

sepenuhnya.  

e. Garvin dan Davis menyebutkan bahwa mutu adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, 

proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan atau konsumen.   

 

Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 

yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

                                                           
49

Umaidi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah, (Ciputat: Pusat Kajian 

Manajemen Mutu Pendidikan, 2004), Ed.I, hlm.162-163 



47 

 

 
 

akan atau yang tersirat. Lebih luas lagi Mutu adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan hubungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.  

Dari beberapa definisi mutu di atas, maka bisa ditarik kesimpulan 

bahwa:  

a. Mutu meliputi usaha memenuhi kebutuhan atau melebihi 

kebutuhan atau harapan pelanggan.  

b.  Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.  

c.  Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan mutu saat ini, mungkin dianggap kurang 

bermutu pada masa mendatang)
50

.  

 

Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, 

output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap 

berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana 

yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, 

Menyenangkan, dan Bermakna). Output dinyatakan bermutu jika hasil 

belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan 

bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua 

pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.  

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 lulusannya,  

3) bekerja lebih professional,  

4) meningkatkan persaingan yang sehat
51

.  
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Faktor yang Mempengaruhi Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus 

direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan 

harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan 

strategis. Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dari 

Total Quality Management (TQM)
52

. Tanpa arahan jangka panjang yang 

jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Bahwa 

sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor kesuksesan 

yang penting bagi institusi manapun
53

.  

TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, 

yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi 

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para 

pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Mutu sekolah 

adalah mutu semua komponen yang dalam system pendidikan, artinya 

efektivitas sekolah tidak hanya dinilai dari hasil semata, tetapi sinergitas 

berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

bermutu
54

,  

Maka usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui 

beberapa cara, seperti :  

a.  Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional 

atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, 

memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio.  
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b. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah 

pembelajaran melalui belajar secara kooperatif.  

c.  Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan 

mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan 

tetap membuka sekolah pada jam-jam libur. Meningkatkan 

pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi 

dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik.  

e. Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan 

kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh 

pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, 

membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio 

pencarian Pekerjaan
55

.  

 

TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang 

mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan 

terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun 

pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan 

karakteristiknya, yaitu:  

a)  fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal,  

b)  memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas,  

c)  mengggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah,  

d)  memiliki komitmen jangka panjang,  

e)  membutuhkan kerja sama tim (teamwork),  

f)  memperbaiki proses secara berkesinambungan,  

g) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,  

h)  memberikan kebebasan yang terkendali,  

i)  memiliki kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan
56

.  

 

b. Meningkatan Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam kemampuan 

sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap 

                                                           
55

 Djam‟an Satori, Op.Cit,. hlm. 146 
56

 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya 

Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.51 



50 

 

 
 

komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga 

menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut 

norma/standar yang berlaku. 

Pada era otonomi daerah, berbagai tantangan untuk pemerataan dan 

peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan 

perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, 

pelaksanaan konsepsi school based management dan community based 

education merupakan suatu keharusan. Manajemen berbasis sekolah  

merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan, 

kepercayaan, dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan 

profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari, mengembankan 

dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta 

memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 

sekolah yang bersangkutan
57

.  

Prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan ada beberapa prinsip 

yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan 

diantaranya sebagai berikut :  

1)  Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan 

professional dalam bidang pendidikan.  

2) Menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah dari 

pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk 

memperbaiki mutu pendidikan yang ada.  

3)  Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. 

Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Uang bukan kunci 

utama dalam usaha peningkatan mutu.  

4)  Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan.  
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5)  Profesional di bidang pendidikan harus berani melakukan 

perubahan dan tahu bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.  

6)  Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat 

dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan 

penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.  

7)  Sistem pengukuran. Dengan pengukuran dapat memperlihatkan 

dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program 

peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua 

maupun masyarakat
58

.   

 

Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari 

kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat 

dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-

program singkat. Peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat terlaksana 

tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang 

merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri 

mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian 

utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan 

mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat
59

. 

Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya 

kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut 

berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti misalnya lingkungan 

sekolah yang aman dan tertib, misi dan target mutu yang ingin dicapai 

setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga 

sekolah untuk berprestasi, pengembangan diri, evaluasi yang terus menerus, 

komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua, masyarakat 

maupun komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat. 
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c.  Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu, penyelenggara 

pendidikan dituntut  untuk mampu bekerja pada jaringan. Yaitu kerjasama 

dengan berbagai pihak untuk memenfaatkan berbagai sumber kekuatan dan 

peluang pendidikan. Karena tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu 

berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan yang lain. Jadi penyelenggara 

pendidikan harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik 

dengan orang tua maupun masyarakat. 

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sesederhana yang 

dipikir 

kan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan. Mulyasa 

menambahkan “faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap mutu 

pendidikan adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, kepala 

sekolah sebagai pemimpin tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung 

jawab untuk mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pendidikan.”
60

 Disisi lain, Syaiful Sagala menambahkan, 

peningkatan mutu pendidkan dapat diperoleh melalui dua strategi, yaitu 

peningkatan yang berorientasi akademik untuk member dasar minimal, dan 

peningkatan mutu yang berorientasi pada keterampilan hidup
61

 

Dari pendapat yang dikremukakan diatas, menurut penulis ada 

beberapa program dan aktifitas yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah 
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maupun komite dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Memperkuat pemahaman dan pelaksanaan kurikulum 

2) Memperkuat kapasitas manajemen sekolah dan kerjasama dengan 

masyarakat (komite sekolah) 

3) Memperkuat sumber daya tenaga pendidikan dan kependidikan 

4) Meningkatkan fasilitas pendukung pembelajaran 

5) Program terukur dan aktivitas yang efektif lagi efesien.  

6) Meningkatkan kualitas guru melalui studi lanjut maupun berbagai 

pelatihan/workshop  

7) Meningkatkan prestasi siswa, baik prestasi akademik maupun non 

akademik 

8) Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan 

11. Indikator Mutu Pendidikan yang Baik 

 Peraturan pemerintahan No. 19 Tahun 2005 merupakan kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. 

Standar nasional pendidikan sudah menentukan standar mutu pendidikan 

bagi sekolah meliputi berbagai standar yang sudah di tentukan yaitu :  

1) Standar Kompetensi Lulusan  

2) Standar Isi 

3) Standar Proses 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5) Standar Sarana dan Prasarana 

6) Standar Pengelolaan 

7) Standar Pembiayaan, 
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8) Serta standar Penilaian
62

.    

 

Nilai ujian akhir sekolah bagi setiap peserta didik yang 

menyelesaikan pendidikannya di sekolahnya pada jenjang tertentu bukan 

merupakan satu-satunya indikator untuk menentukan mutu sekolah, sebab 

sekolah berhasil juga ditentukan oleh faktor-faktor yang lainnya misalnya, 

bagaimana belajar mengajar dilaksanakan, fasilitas dan perlengkapan 

pembelajran disediakan sekolah apakan mencukupi dan dan layak dengan 

baik. kompetensi guru dan tenaga kependidikan disekolah tersebut 

ditingkatkan, sekolah dapat melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler dengan 

baik. 

Menurut syaiful Sagala, indikator keberhasilan akan berdampak dari 

berbagai aspek yaitu:  

1. Efektifitas proses pembelajran bukan sekadar trasnfer 

pengetahuan atau mengingat dan menguasai pengetahuan tentang 

apa yang diajarkan melainkan lebih menekankan kepada 

internalisasi mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik dan kemandirian.  

2. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, merupakan salah satu 

faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan, visi, 

misi tujuan sasaran melalui program yang dilaksanakan secara 

berencana, terhadap, kreativitas, inovasi, efektif, dan mempunyai 

kemampuan manajerial.  

3. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, guru merupakan 

salah satu faktor yang strategis pada satu sekolah pembelajaran, 

untuk menjadikan peserta didik aktif, kreatif melalui 

pengembangan kurikulum. Tenaga kependidikan sebagai pelayan 

teknis kependidikan mampu merespon isu-isu penting pendidikan 

sehingga sekolah itu pampu bersaing dalam hal mutu.  
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4. Sekolah memiliki budaya mutu. Semua warga sekolah dengan 

didasari bahwa profesionalisme di bidang masing-masing sesuai 

dengan fungsi dan perannya.  

5. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis; 

kebersamaan merupakan karakteristik sekolah, karena output 

pendidikan hasil kolektif warga sekolah bukan hasil individu 

menjadi persyaratak penting untuk memperoleh mutu yang 

kompetetif.  

6. Sekolah memililki kemandirian, yaitu sekolah mempunyai 

kemampuan dan kesanggupan kerja secara maksimal dengan 

tidak selalu bergantung pada petunjuk atasan dan harus 

mempunyai sumber daya potensial dan kompeten di bidangnya 

masing-masing.  

7. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Keterkaitan dan 

keterlibatan pada sekolah harus tinggi dilandasi rasa memiliki 

dan rasa tanggung jawab melalui loyalitas dan dedikasinya 

sebagai stakeholders.  

8. Sekolah memiliki transparasi. Dalam penelitian sekolah 

merupakan karakteristik yang ditunjukkan dalam pengambilan 

keputusan penganggaran dan perubahan untuk pengembangan 

manajemen yang bermutu secara berkesinambungan.  

9. Sekolah memiliki kemauan perubahan. Maksudnya adalah 

peningkatan yang bermakna positif untuk lebih baik dalam 

pengembangannya pada masa mendatang untuk peningkatan 

kualitas pendidikan secara responsive dan antisipatif sesuai 

dengan kebutuhan.  

10. Sekolah melakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan. 

Merupakan proses penyempurnaan dalam peningkatan mutu 

keseluruhan, mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, 

prosedur, proses dan sumber daya.  

11. Sekolah memiliki akuntabilitas sustainabilitas. Bentuk 

penanggung jawab harus dilakukan sekolah terhadap 

keberhasilan program yang dilaksanakan, serta untuk 

meningkatkan kinerja melalui penghargaan dan pemberian 

sanksi. Sustainabilitas peningkatan mutu SDM, diverifikasi 

sumber dana, pemilikan asset yang menggerakkan pemasukan 

sendiri termasuk eksistensi sekolah.  

12. Output sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri dan 

“masagi” yaitu memenuhi syarat pekerjaa yang sehat jasmani 

rohani, berakhlak mulia, bai,ramah, sopan, santun, benar, jujur 
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taqwa, serta kreatif aktif inivatif saling mengingatkan, saling 

mngasihi dan menyayangi
63

.  

Investasi dalam bidang pendidikan akan memberikan dampak yang 

lebih besar daripada investasi dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, 

orang tua berupaya menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah yang 

memiliki mutu yang bagus. Berikut ini ukuran sekolah yang bermutu dari 

kaca mata penguna/penerima manfaat menurut Ridwan Abdullah Sani, 

pada umumnya sebagai berikut ini:  

1. Sekolah memiliki akreditasi A  

2. Lulusan di terima di sekolah terbaik  

3. Guru yang professional, di tunjukkan denga hasil UKG dan 

kinerja guru baik.  

4. Hasil Ujian Nasional (UN) baik.  

5. peserta didik memiliki prestasi dalam berbagai kompetensi.  

6. Peserta didik memiliki karakter yang baik
64

.  

 

Menurut Sudarwan Danim dilihat dari konteks pendidikan mutu 

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

atau Input bisa dilihat dari beberapa sisi yaitu sebagai berikut : 

1) Kondisi baik atau tidaknya masukan SDM misalnya: kepala 

sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, siswa dan lain-lain.  

2) Memenuhi tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, 

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

sebagainya.  

3) Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat 

lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan lain-lain.  

4) Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, 

motivasi, ketekunan, cita-cita, dan lain sebagainya
65

.  
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Mutu proses pembelajaran memiliki makna kemampuan sumberdaya 

sekolah mentransformasikan banyak jenis masukan dan situasi untuk 

mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Yang mencakup 

dalam mutu proses pedidikan ini ialah derajat kesehatan, keamanan, 

disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan dan lain-lain
66

. Hasil 

pendidikan atau mutu luaran di lihat bermutu jika mampu melahirkan 

keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada seluruh peserta didik yang 

dinyatakan lulus untuk satu jenjang pedidikan atau mampu menyelesaikan 

program pembelajaran tertentu.  

Keunggulan dalam bidang akademik dilihat dari hasil nilai yang 

dicapai oleh peserta didik. Keunggulan dalam bidang ekstrakurikuler di 

pandang dengan jenis keterampilan yang diperoleh oleh siswa selama 

mengikuti program-program ekstrakurikuler. Sekolah dapat dikatakan 

bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik 

menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1), prestasi akademik yaitu 

nilai-nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan; (2), 

memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu 

mengapresiasi nilai-nilai budaya; dan (3), memiliki tanggung jawab yang  

tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan 

sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya disekolah.  

Jadi berdasarkan penjelasan pakar-pakar memperoleh suatu 

kesimpulan bahwa mutu sekolah adalah suatu lembaga sekolah pendidikan 
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yang memiliki fondasi yang kuat, yang mengutamakan pelanggan, 

memiliki standar lulusan yang semakin meningkat, memperoleh prestasi 

dalam bidang akademik dan non akademik, diterima oleh institusi studi 

lanjutan dan lapangan pekerjaan. Sekolah yang bermutu juga harus 

meningkatkan kualitas dalam pendidikan sehinggan memiliki kompetensi 

luaran (output) yang unggul dan bisa digunakan di lingkungan sekitar. 

12. Standar Guru menurut Peraturan Pemerintah 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar 

pendidikan nasional
67

, diantaranya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendidik harus memliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran. 

b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah atau sertifikat keahlian keahlian yang relevan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang 

meliputi: 

1) Kompetensi pedagogik. 

2) Kompetensdi kepribadian. 

3) Kompetensi  profesional. 

4) Kompetensi  sosial. 

                                                           
67
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Guru adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam sebuah 

lembaga pendidikan, karena guru buka  saja bertugas sebagai pentransfer 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi juga guru juga sebagai 

faktor sentral perencana, pelaku dan penentu suatu tujuan pendidikan
68

. Guru 

merupakan ujung tombak keberhasilan  kegiatan dan proses belajar mengajar, 

meskipun tugas seorang guru sering kali kurang mendapat perhatian dari 

masyarakat. 

Guru, disamping kegiatan kesehariannya mengajar dan membimbing 

pererta didik, juga mempunyai peran sebagai motivator bagi peserta didik, 

guru mempunyai peran administrator bagi lembaga pendidikan, guru 

mempunyai peran inovator bagi kelancaran proses pembelajaran di dalam 

kelas
69

. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan 

keilmuannya dan kualifikasinya sebagai guru yang profesional. Guru yang 

profesional adalah guru yang memenuhi standar guru seperti yang diatur oleh 

Undang-undang nomor  14 tahun 2005 di atas. 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah 

merambah dunia pendidikan, maka konsep manajamen mutu terpadu harus 

dikuasai oleh lembaga pendidikan. Menurut Edward Sallis, bahwa gaya 

kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan sebuah institusi pada revolusi 

mutu, gaya kepemimpinan ini meningkatkan komunikasi visi dan nilai-nilai 
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institusi kepada pihak-pihak lain, maka dalam hal ini diperlukan pimpinan 

yang unggul dalam mencapai mutu.
70

  

Manajemen mutu terpadu ini adalah manajemen yang berfokus pada 

upaya perbaikan secara terus menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan, 

tentunya hal ini juga harus diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama bagi 

lembaga pendidikan formal yang sudah memenuhi standar pendidikan 

nasional. Selain itu, guru yang profesional tidak cukup sebatas menjadi 

anggota organisasi profesi, seperti anggota Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI), melainkan harus menjadi profesional dalam arti yang 

sesungguhnya. Martinis Yain mengatakan, ada delapan Kriteria yang harus 

dipatuhi oleh seorang guru agar ia dapat disebut sebagai guru profesional, 

yaitu: 

a. Memiliki bakat sebagai seorang guru dan menjadikan pekerjan guru 

itu sebagai panggilan hidup yang sepenuh waktu. 

b. Memiliki keahlian sebagai seorang guru dan membangun pekerjaan 

guru dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan.  

c. Memiliki keahlian yang baik dan integrasi yang sesuai dengan teori, 

prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara 

universal. 

d. Memiliki mental yang sehat dan menjadikan pekerjaan guru sebagai 

pengabdian untuk mencerdaskan masyarakat. 

e. Berbadan sehat dan mengandung unsur – unsur kecakapan 

diagnostik. 

f. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, baik dalam bidang 

tugasnya maupun wawasan keilmuan lainnya. 

g. Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila dan hendaknya 

mematuhi kode etik, dan norma-norma tertentu lainnya. 

h. Guru adalah seorang warga Negara yang baik, serta beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
71
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 Berdasarkan kriteria guru profesional yang disebutkan di atas, maka 

pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesi tidak dapat dilakukan oleh 

sembarangan orang terutama di luar bidang kependidikan  karena secara 

kebetulan bila kita perhatilan tugas guru sebagai profesi, setidaknya memiliki 

tiga tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih.  

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, 

mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

pembelajaran guru profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi yaitu 

meliputi: kompetensi untuk mengembangkan pribadi peserta didik khususnya 

kemampuan intelektual.  

Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran di 

sekolah dan membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia 

yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, dan 

masyarakat sekitarnya.
72

 Guru profesional adalah orang yang bertindak 

sebagai evaluator didalam proses belajar mengajarnya dan membimbing 

peserta didik untuk mencapai tujuan program belajar mengajar, dan sebagai 

administrator ia mampu mengelola lingkungan sekolah dengan berbagai 

kebutuhan administrasi pembelajaran
73

, serta sebagai komunikator ia dapat 
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berkomunikasi dengan peserta didik dalam upaya untuk mengembangkan 

kepribadian peserta didik sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian, profesionalisme seorang guru tidak terlepas dari 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan profesi keguruan 

dan disiplin ilmu lainnya. Pengetahuan dan wawasan keilmuwan yang luas 

bagi seorang guru tidak hanya mengetahui bagaimana cara mengajar yang 

baik, akan tetapi perlu memiliki wawasan keilmuan tentang hidup 

bermasyarakat, karena persoalan guru tidak hanya datang dari lingkungan itu 

sendiri, akan tetapi sebagian besar pengaruhnya datang dari kondisi 

lingkungan
74

. 

Salah satu indikator penting profesionalitas guru dalam 

melaksanakan tugas dapatnya guru menjabarkan, memperluas, dan 

menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan 

perkembangannya, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. 

Karena lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada 

peserta didik didalamnya, lulusan yang bemutu diperoleh melalui proses yang 

bermutu pula.
75

  

Di samping itu, mampu mewujudkan dan mengimplementasikan 

materi-materi yang akan diajarkan sesuai dengan tuntutan perkembangan 

proses pembelajaran yang ada, sekaligus mencermati seluruh unsur 

penunjangnya yang tentunya sasaran akhir adalah tercapainya prestasi belajar 

yang maksimal. 
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Guru profesional yang dimaksudkan di sini adalah memiliki ciri-ciri 

di antaranya sebagai berikut: 

a. Selalu membuat perencanaan kongkrit dan detail yang siap 

untuk dilaksanakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Maksudnya adalah bahwa sebelum mengajar guru sudah 

harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik persiapan fisik, 

mental, maupun materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

Persiapan fisik berupa: penampilan jasmani, baik berupa pakaian, 

kerapian, dan kebugaran jasmani. Persiapan mental mencakup 

sikap batin guru untuk mempunyai komiten dan mencintai 

profesi pendidik untuk membantu peserta didik mencapai taraf 

kedewasaan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.  

Sedangkan kesiapan materi meliputi penguasaan bahan 

pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Penguasaan ini tercermin dari pemahaman yang utuh tentang 

materi pokok yang ada dalam kurikulum dan diperkaya dengan 

wawasan keilmuan mutakhir.  

Dengan demikian, guru diharapkan tidak sekedar 

menyampaikan materi pokok yang tertuang dalam kurikulum 

baku, namun harus dikembangkan dan diperkaya dengan ilmu 

pengetahuan lain termasuk keterampilan dalam mengelola media 

pembelajaran. 
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b. Berkehendak mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru 

yang menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan 

Gagasan dan guru berfungsi untuk “ melayani “ dan 

berperan sebagai mitra peserta didik, supaya peristiwa belajar 

bermakna berlangsung pada semua individu. Untuk itu, guru 

perlu mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui 

pengelolaan media penunjang yang memungkinkan peserta didik 

aktif mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

c.    Bersikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang 

edukatif 

Artinya, guru diharapkan dapat mengembangkan serta 

memadukan sendiri materi pokok yang ditetapkan dalam 

kurikulum dengan media pembelajaran yang diperlukan. Disini 

dituntut sikap kritis seorang guru dalam memainkan perannya 

untuk mengaitkan dengan problem realitas yang ada disekitarnya. 

d.    Berkehendak mengubah pola tindakan dalam menetapkan peran 

peserta didik, peran guru, dan daya mengajar  

Peran peserta didik digeser dari peran sebagai “konsumen” 

gagasan, seperti menyalin, mendengar, dan menghafal keperan 

sebagai “produsen” gagasan, seperti bertanya, meneliti, 

mengarang, mendemonstrasikan, dan eksperimen.  

Dengan demikian, peran guru harus berada pada fungsi 

sebagai fasilitator (pemberi kemudahan peristiwa belajar) dan 
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bukan pada fungsi sebagai penghambat peristiwa belajar. Gaya 

mengajar seorang guru harus lebih difokuskan pada model 

pemberdayaan dan pengkondisian dari pada model latiha (drill) 

dan pemaksaan (indoktrinasi). 

B. Penelitian Terdahulu yang relevan 

Penelitian dengan tema yang sama penting untuk diketahui, karena 

juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu, dengan ini akan menunjukkan 

letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

saat ini. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini adalah : 

TABEL : 1 

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

NO NAMA 

PENELITI 

DALAM TUJUAN PERSAMAAN 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

PENELITIAN 

  

Ahmad 

Syafie 

(2003) 

 

(Disertasi) 

Strategi 

Pengembangan 

Model 

Madrasah 

Aliyah 

Keagamaan 

Unggulan. 

 

UIN Sunan 

Ampel 

Surabaya 

 

1. Untuk 

penyelenggaraan 

pendidikan madrasah 

yang mengarah pada 

perbaikan mutu  secara 

berkesinambungan, 

diperlukan seperangkat 

sistem yang 

terintegrasi dan 

sinerjik antara 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pengawasan dalam 

suatu keputusan yang 

berorientasi masa 

depan. 

2. Dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan 

calon ulama yang 

mampu melayani 

umat, maka Madrasah 

Aliyah Keagamaan 

harus dibangun 

berdasarkan visi dan 

 

1. Pembahasan 

menggunakan 

obyek yang 

sama, yaitu 

Madrasah 

Aliyah 

 

2. Dalam Judul 

sama 

menggunakan 

istilah Strategi 

 

 

3. Penelitian 

sama 

menggunakan 

metoda 

Kualitatif 

 

1. Bahasan disertasi 

tentang 

pengembangan 

model madrasah 

Aliyah 

 

 

2. Bahasan tesis 

tentang strategi 

koordinasi kepala 

sekolah dengan 

komite 

 

3. Dalam disertasi 

hanya menggunakan 

satu obyek yaitu 

Madrasah Aliyah di 

Bandung 

 

4. Dalam tesis 

menggunakan 

komperatip antara 

MAN embilahan 
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misi serta strategi yang 

sesuai dengan yang 

selaras dengan 

kebutuhan masyarakat. 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 

2. Djaswedi 

Al-Hamdani 

(2003) 

(Disertasi) 

Strategi 

Pengembangan 

Model 

Kepemimpinan 

Transformasion

al Kepala MTs 

(Penelitian dan 

Pengembangan 

Kepemimpinan 

Kepala MTsN 

di Kabupaten 

Ciamis, 

Propinsi Jawa 

Barat). 

 

Universitas 

Ibnu Khaldum 

Bogor 

 

 

 

1. Kepemimpinan kepala 

madrasah, jika 

dipandang dari konsep 

kepemimpinan 

transformasional, baru 

sebagian kecil atau 

pada hal-hal tertentu 

yang mengarah pada 

perilaku 

transformasional. 

2. Kesiapan untuk 

melakukan perbaikan 

kinerja MTsN belum 

sepenuhnya sesuai 

dengan harapan, 

beberapa yang belum 

tersentuh adalah 

perbaikan 

implementasi 

kurikulum (PBM), 

fasilitas/media PBM di 

kelas, laboratorium 

dan perpustakaan. 

3. Kepemimpinan kepala 

MTsN pada umumnya 

belum sesuai dengan 

tuntutan konseptual 

kepemimpinan 

pendidikan masa 

depan. 

1. Dalam Judul 

sama 

menggunakan 

istilah Strategi 

 

 

 

2. Sama 

menyoroti 

peran kepala 

sekolah 

 

 

3. Penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

metoda 

Kualitatif 

1. Bahasan disertasi 

tentang 

pengembangan 

model 

Kepemimpinan 

kepala Mts 

 

2. Bahasan tesis 

tentang strategi 

koordinasi kepala 

sekolah dengan 

komite 

 

3. Dalam disertasi 

hanya menggunakan 

satu obyek yaitu Mts 

Di Ciamis 

 

4. Dalam tesis 

menggunakan studi 

komparatif antara 

MAN Tembilahan 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka, 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 

3. Vera Mie 

Renggawati 

(2016) 

(Disertasi) 

Strategi Kepala 

Sekolah dalam 

Meningkatkan 

Mutu 

Pendidikan 

(Studi 

Multisitus di 

SMAN 1 Blitar 

dan SMAN 1 

Sutojayan) 

 

UIN Maulana 

a. Perencanaan strategi 

peningkatan mutu 

pendidikan dilakukan 

dengan melakukan 

analisis internal dan 

eksternal sekolah, 

disamping itu juga 

melakukan koordinasi 

dengan masing2 wakil 

kepala sekolah 

 

b. Implementasi program 

dilakukan dengan cara 

membentuk koordinator 

1. Dalam Judul 

sama 

menggunakan 

istilah Strategi 

kepala sekolah 

2. Sama 

membahasa 

tentang 

Peningkatan 

Mutu 

Pendidikan 

3. Sama 

melakukan 

studi 

1. Bahasan disertasi 

tentang strategi 

kepala sekolah 

dalam peningkatan 

mutu pendidikan 

2. Bahasan tesis 

tentang strategi 

koordinasi kepala 

sekolah dengan 

komite 

 

3. Dalam disertasi  

menggunakan studi 

multisitus 2 buah 
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Malik Ibrahim 

Malang 

atau penanggung jawab 

masing2 bidang tugas, 

setelah sebelumnya 

dilaksanakan sosialisasi 

program kepada semua  
 

warga sekolah dan 

komite. 

komperatif 

 

 

4. Penelitian 

sama-sama  

 

menggunakan 

metoda 

Kualitatif 

sekolah umum atas 

(SMAN) sebagai 

obyek penelitian 

4. Dalam tesis 

menggunakan 

komparatif antara 

MAN Tembilahan 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 

 

 

4. 

 

Ahmad 

Kosasih 

(2010) 

 

(Disertasi) 

Manajemen 

Peningkatan 

Mutu 

Pendidikan 

(Strategi 

Peningkatan 

Kinerja Kepala 

Sekolah dan 

Guru melalui 

MKKS dan 

MGMP dalam 

pembelajaran 

pada SMP 

Negeri di 

Kabupaten 

Garut) 

 

Universitas 

Widyatama 

Bandung 

1. MKKS dan MGMP 

merupakan wadah 

pembinaan, pusat 

belajarnya kepala 

sekolah dan guru, puast 

informasi, pusat diklat, 

seminar, lokakarya, 

peningkatan kemampuan 

kepemimpnan, 

manajerial, proses 

pembelajaran serta 

peningkatan kompetensi 

lainnya.  

2.Faktor penghambat 

diantaranya : (1) 

Kesadaran guru itu 

sendiri; (2) Finansial; (3) 

Sarana prasarana; (4) 

Letak geografis antara 

sekolah dengan tempat 

tinggal. Strategi kepala 

sekolah dan guru dalam 

mengatasi hambatan : 

(1) Meningkatkan 

motivasi diantara kepala 

sekolah dan guru; (2) 

Iuran secara sukarela; 

(3) Mengoptimalkan 

MKKS dan MGMP; (4) 

Menjadikan sekolah-

sekolah yang secara 

sarana prasarana lebih 

lengkap untuk dijadikan 

tempat pembinaan; 

 

 

1. Dalam Judul 

sama 

menggunakan 

istilah Strategi 

kepala sekolah 

 

2. Sama 

membahasa 

tentang 

Peningkatan 

Mutu 

Pendidikan 

 

3. Penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

metoda 

Kualitatif 

 

1.Bahasan disertasi 

tentang strategi 

Peningkatan Kinerja 

kepala sekolah  

 

 

2. Bahasan tesis 

tentang strategi 

koordinasi kepala 

sekolah dengan 

komite 

 

 

3. Dalam disertasi  

menggunakan 1 

obyek penelitian, 

yaitu SMPN Garut 

 

4. Dalam tesis 

menggunakan 

komparatif antara 

MAN Tembilahan 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djomat 

Tjiptowardo

yo (2010) 

 

(Disertasi) 

Model 

Strategik 

Peningkatan 

Mutu 

Perguruan 

Tinggi Swasta” 

(Penelitian 

Kualitatif 

Terhadap 

Strategi 

Peningkatan 

Mutu 

Universitas 

Widyatama di 

Kota Bandung) 

 

Universitas 

Widyatama 

Bandung 

 

1. Untuk peningkatan 

mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

dalam kerangka 

otonomi pendidikan 

tinggi dan globalisasi, 

dapat dilakukan 

dengan menerapkan 

manajemen stratejik 

melalui penerapan 

strategi-strategi 

peningkatan mutu 

dosen dan staf,  

 

2. Mutu layanan 

administrasi/manajeme

n, dan peningkatan 

mutu sarana dan 

prasarana 

kelembagaan.  
 

3. Temuan penelitian ini 

berimplikasi pada 

pentingnya : 

peningkatan peranan 

dan dukungan pihak-

pihak „stakeholders’ 

lembaga terhadap 

program peningkatan 

mutu pendidikan 

melalui upaya-upaya 

peningkatan mutu 

dosen, 

administrasi/manajeme

n lembaga dan sarana-

prasarana 

pembelajaran. 
 

 

 

1. Dalam Judul 

sama 

menggunakan 

istilah Strategi 

 

 

2. Sama 

membahasa 

tentang 

Peningkatan 

Mutu 

Pendidikan 

 

3. Penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

metoda 

Kualitatif 

 

1.Bahasan disertasi 

tentang strategi 

Peningkatan Mutu 

Perguruan Tinggi 

swasta 

 

2. Bahasan tesis 

tentang strategi 

koordinasi kepala 

sekolah dengan 

komite 

 

 

3. Dalam disertasi  

menggunakan 

Universitas 

Widyatama Bandung 

sebagai obyek 

penelitian 

 

4. Dalam tesis 

menggunakan 

komparatif antara 

MAN Tembilahan 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 
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6. Muhammad 

Hadi. 

 

Universitas 

Syah Kuala 

Band Aceh, 

 

Jurnal  

vol : 4  

No ; 4  

tahun 2014 

hlm. 9 

(JURNAL) 

STRATEGI 

KEPALA 

MADRASAH 

DALAM 

MENINGKAT

KAN MUTU 

PENDIDIKAN 

PADA MIN 

BUENGCALA 

KECAMATA

N KUTA 

BARO KAB 

ACEH 

BESAR 

 

Jurnal Ilmiah 

Tujuan penelitian ini :  

1. untuk mengetahui 

strategi kepala madrasah 

dalam 

meningkatkan mutu 

pendidikan pada MIN 

Buengcala Kecamatan 

Kuta Baro Kabupaten 

Aceh Besar. 

1.Dalam Judul 

Jurnal 

   Sama-sama 

menggunakan 

istilah Strategi  

 

2.Sama 

membahasa 

tentang 

Peningkatan 

Mutu 

Pendidikan di 

Madrasah 

 

 

 1. Bahasan jurnal, 

hanya strategi kepala 

madrasah, tidak 

melibatkan komite 

sekolah 

 

2. Obyek penelitian 

hanya satu, yaitu 

MIN 

 

3. Dalam tesis 

menggunakan 

komparatif antara 

MAN Tembilahan 

dengan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan 

Batang Tuaka 

Kabupaten Indragiri 

Hilir 

 

7. Drs. Basri, 

M. Pd 

 

Universitas 

Syiah Yusuf 

Tanggerang. 

 

 

Vol : 9 

No : 2  

Thn. 2005  

Hal : 11 

  

(Jurnal) 

Koordinasi 

(Kemeitraan)) 

Pengawas dan 

Kepala Sekolah 

Dalam 

Pembinaan 

Guru Negeri 

Se-Kecamatan 

Kuta Alam 

 

Jurnal ilmiah 

Dosen 

 

1. Pembinaan guru 

dalam penyusunan 

program pembelajaran 

seperti silabus, 

pembinaan melalui rapat 

rutin dan jadwal 

supervisi  

2) Koordinasi pengawas 

dan kepala sekolah 

dalam proses 

pembelajaran sehingga 

guru dalam 

melaksanakan tugasnya 

tercapainya tujuan 

kurikulum, 

3) Koordinasi pengawas 

dan kepala sekolah 

dalam melaksanakan 

tindak lanjut atas 

penyusunan program 

dilakukan dengan 

memeriksa dan 

memberikan saran dan 

perbaikan  

 

1. Dalam Jurnal 

menggunakan 

kata 

Koordinasi 

antara 

pengaws 

dengan kepala 

sekolah 

 

2. Obyek 

penelitian 

adalah guru 

negeri 

1. Bahasan dalam 

Jurnal adalah 

pembinaan program 

pembelajaran guru 

 

2. Koordinasi antara 

Pengawas dengan 

Kepala Sekolah 

 

3. Obyek penelitian 

terfokus kepada 

guru, tidak 

komperatif 

 

4. Dalam Tesis penulis 

adalah studi 

komperatif antara 

strategi koordinasi 

ke;pala sekolah 

dengan komite 

sekolah 
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8. Aliyansah, 

FKIP, 

UNTAN 

Pontianak,  

 

Vol  : 2 

No : 6 

Tahun 2013 

Hal : 14 

 

(Jurnal) 

STRATEGI 

KEPALA 

MADRASAH 

SEBAGAI 

PEMIMPIN 

DALAM 

MENINGKAT

KAN MUTU 

PENDIDIKAN 

 

Jurnal Ilmiah  

Dosen 

(a) Strategi kepala 

madrasah sebagai 

pemimpin dalam 

meningkatkan mutu 

input pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Ushuluddin 

Singkawang. (b) Strategi 

kepala madrasah sebagai 

pemimpin dalam 

meningkatkan 

mutu proses pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah 

Ushuluddin 

Singkawang.  

(c) Strategi kepala 

madrasah sebagai 

pemimpin dalam 

meningkatkan mutu 

output 

pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ushuluddin 

Singkawang. 

 

1. Dalam Jurnal 

sama-samam 

menggunakan 

kata Strategi 

kepala 

madrasah 

 

2. Obyek 

penelitian 

adalah kepala 

madrasah 

untuk 

peningkatan 

mutu 

pendidikan 

1. Bahasan jurnal 

adalah strategi 

kepala madrasah 

dalam peningkatan 

mutu pendidikan 

 

 

2. Hanya 

menggunakan satu 

obyek penelitian 

 

3. Dalam Tesis penulis 

menggunakan dua 

obyek penelitian 

dengan studi 

komperatif 

 

4. Dalam Tesis 

menggunakan dua 

subyek yaitu kepala 

seklolah dan komite 

sekolah, dari dua 

sekolah yang 

berbeda 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, ternyata memang 

ada kesamaan maupun perbedaan maksud judul antara yang satu dengan 

lainnya, tetapi umumnya membahas tentang peran maupun kepemimpinan 

kepala madrasah atau keberadaan komite dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syafie 

maupun Djawesdi, sedangkan penelitian Vera Mie Ringgawati juga 

membahasa masalah yang hampir sama dengan peneliti sebelumnya, akan 

tetapi penelitiannya dalam bentuk multi situs 2 buah sekolah. Sedangkan 

Ahmad Kosasih dan Djomat Tjiptowardoyo membahas tentang manajemen 

strategi peningkatan mutu pendidikan, dan tidak membahas strategi koordinasi 

kepala sekolah dengan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.  
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Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis kemukakan diatas, 

ternyata ada peneliti yang menggunakan obyek penelitian sekolah yang 

sejenis, seperti sekolah yang sama dibawah kewenangan Kementrian 

Pendidikan atau sekolah yang berada dibawah kewenangan Kementrian 

Agama saja. Pada umumnya peneliti membahas tentang peran kepala sekolah 

maupun peran komite sekolah, akan tetapi tidak membahas tentang strategi 

koordinasi kepala sekolah dengan komite dalam peningkatan mutu 

pendidikan, serta tidak melakukan studi komparatif, dengan melakukan 

perbandingan antara sekolah yang dikelola oleh Kementrian Agama dengan 

sekolah yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan, seperti judul tesis 

penulis. Sehingga dengan demikian, sepanjang pengetahuan penulis, belum 

ada yang meneliti tentang ”KOORDINASI KEPALA SEKOLAH DENGAN 

KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 

(STUDI KOMPARATIF DI MAN TEMBILAHAHN DAN SMAN TUAH 

GEMILANG BATANG TUAKA)”.  

Setelah mengamati beberapa hasil penelitian diatas, maka dengan 

demikian penulis berpendapat sebagai berikut :  

1.  Bahwa masalah  yang penulis angkat  dalam  penelitian ini masih 

orisinil,  tidak plagiat, telah memenuhi unsur-unsur kebaruan 

dalam penelitian ilmiah, dan bukan saduran. 

2.  Tesis penulis yang membahas tentang  Koordinasi Kepala Sekolah 

dengan Komite sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan di 

MAN Tembilahan dan SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka ini, 
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menurut hemat penulis sudah dapat dilanjutkan pembahasannya 

sehingga menjadi sebuah karya ilmiah mahasiswa S2 UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

C. Dimensi Penelitian 

Koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah di MAN 

Tembilahan dan SMA Negeri Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka dapat 

dilihat dari variabel Dimensi Penelitian sebagai berikut :     

VARIABEL DIMENSI  

PENELITIAN 

 
NO DIMENSI PENLITIAN SUB DIMENSI PENELITIAN JENIS DATA 

1. Koordinasi Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah di 

MAN Tembilahan 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

Komite Sekolah 

2. Keterbukaan Kepala Sekolah dengan 

Komite Sekolah 

3. Interaksi Internal Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah 

4. Kebijakan Pendidikan Kepala Sekolah 

 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

 

2. Koordinasi Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah di 

SMAN Tuah Gemilang Batang 

Tuaka 

1. Sikap Empaty Kepala Sekolah 

2. Menjalin kebersamaan Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah 

3. Memperkuat kerjasama kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah 

4. Percakapan Seluler Kepala Sekolah 

Kualitatif 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

3. Faktor Penyebab belum 

terjalinnya Koordinasi Kepala 

Sekolah dengan Komite 

Sekolah di MAN Tembilahan 

1. Kesulitan pengaturan waktu 

2. Kurangnya pemahaman tentang Peran 

komite Sekolah 

 

Kualitatif 

Kualitatif 

4. Faktor Penyebab belum 

terjalinnya Koordinasi Kepala 

Sekolah dengan Komite 

Sekolah di SMAN Tuah 

Germilang Batang Tuaka 

1. Ketua Komite Sekolah jarang berada di 

tempat 

2. Kevakuman anggota Komite Sekolah 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

5. Koordinasi Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah  dalam 

Meningkatan Mutu Pendidikan 

di MAN Tembilahan dan di 

SMAN Tuah Gemilang 

1. Memperkuat Pemahaman Kurikulum 

2. Memperkuat Sumber Daya Guru 

3. Meningkatkan Kesejahteraan Guru 

4. Memperkuat Koordinassi dengan Komite 

Sekolah 

5. Melengkapi fasuilitas Belajar 

6. Pemberdayaan MGMP Mata Pelajaran 

Kualitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

 

Kualitatif 

Kualitatif 

 

 

 


