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ABSTRAK 

 

Kurnia Putri Perdani, S.Pd.I, Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Kompetensi Kewirausahaan di SMK 

Islam Al-Qomar Nganjuk. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018. 

Penelittian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di 

SMK Islam Al-Qomar Nganjuk. Metode penentuan subjek dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dengan subjek data Kepala Sekolah, Pendidik, dan 

peserta didik jurusan Teknik Kerja Industri dan jurusan Multimedia SMK Islam 

Al-Qomar Nganjuk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 

wawancara , dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber 

dan teknik serta mengkombinasikan dengan teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi mutu pendidikan di 

SMK Islam Al-Qomar Nganjuk sebelum adanya peningkatan mutu pendidikan 

yaitu belum adanya akreditasi sekolah, gedung sekolah yang belum rapi, 

keterbatasan pendidik, jumlah peserta didik yang masih sedikit, keterbatasan dana 

pendidikan.(2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMK Islam Al-Qomar Nganjuk dengan berprinsip pada sifat-sifat kewirausahaan 

yang diimplementasikan melalui strategi: inovasi dengan membaca peluang yang 

ada mengasah kemampuan peserta didik di bidang jasa photo dan video, ID card 

dan sablon, serta jasa service mobil. Kerja keras dengan mengikuti pembekalan 

kepala sekolah, diklat pendidik penguatan program SMK, serta mendukung 

pendidik yang akan melanjutkan S-2. Motivasi yang kuat dalam meningkatkan 

mutu. Pantang menyerah dengan mencari solusi terbaik dalam memecahkan 

masalah yang ada di SMK Islam Al-Qomar. Memiliki naluri kewirausahaan 

dengan bekerjasama dengan disnaker, melakukan kunjungan industri, serta 

membangun karakter peserta didik untuk siap bekerja, melanjutkan study, dan 

berwirausaha. Hasil peningkatan mutu melalui kompetensi kewirausahaan kepala 

sekolah SMK Islam Al-Qomar Nganjuk yaitu peningkatan pada kompetensi 

lulusan ada yang bekerja, dan melanjutkan kuliah. 2) proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 3) standar isi yang sesuai dengan kurikulum dan 
dikembangkan sesuai dengan jurusan. 4) pendidik yang berkompeten dan 

profesional, serta peserta didik yang semakin bertambah. 5) sarana dan prasarana 

yang memadai dengan teknologi yang canggih. 6) pembiayaan pendidikan dari 

dana BOS, PKH, SPP, serta hasil kelompok usaha sekolah. 7) penilaian yang 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan, dan prestasi peserta didik yang 

meningkat. 

 

Kata kunci: Strategi, Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan, Kompetensi 

Kewirausahaan. 
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ABSTRACT 

 

Kurnia Putri Perdani, S.Pd.I, Principal's Strategy in Improving the 

Quality of Education through Entrepreneurship Competencies at SMK Islam Al-

Qomar Nganjuk. Thesis. Postgraduate, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018. 

This research is a qualitative research with a background in SMK 

IslamAl-Qomar Nganjuk. The method of determining the subject by using 

purposive sampling technique with the subject data of the Principal, Educator, 

and students of the Industrial Engineering Department and the Multimedia 

Department of SMK Islam Al-Qomar Nganjuk. Data collection is done by 

observation, interviews, and documentation. Data analysis is done by collecting 

data, reducing data, presenting data, and conclusions. Examination of data 

validity is done by triangulating sources and techniques and combining them with 

theory.  

The results of the study show that: (1) The quality of education in SMK 

Islam Al-Qomar to the improvement of education quality is that there is no school 

accreditation, the school buildings are not neat, the limitations of educators, the 

number of students is still small, limited education funding 2) The principal's 

strategy in improving the quality of education in SMK Islam Al-Qomar with the 

principle of entrepreneurial traits implemented through strategy: innovation by 

reading opportunities that hone the ability of students in the field of photo and 

video services, ID cards and screen printing, and car services. Hard work by 

following the training of school principals, education and training programs to 

SMK, and supporting educators who will continue their bachelor degree. Strong 

motivation to improve quality. Never give up by finding the best solution in 

solving problems that exist in SMK Islam Al-Qomar. Having entrepreneurial 

instincts by collaborating with Manpower Officers, conducting industry visits, and 

building the character of students to be ready to work, continue their studies, and 

become entrepreneurs. The results of quality improvement through 

entrepreneurial competencies of the SMK Islam Al-Qomar, namely increasing the 

competency of graduates who work, and continuing their studies. 2) effective and 

efficient learning process. 3) standard content that is in accordance with the 

curriculum and developed in accordance with the department. 4) competent and 

professional educators, as well as increasing students. 5) adequate facilities and 
infrastructure with sophisticated technology. 6) education funding from BOS, 

PKH, SPP, and the results of school business groups. 7) assessments that are in 

accordance with graduate competency standards, and student achievement 

increases. 

 

 

Keywords: Strategy, Principal, Quality of Education, Entrepreneurship 

Competence. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman translitersi yang dijadikan pedoman bagi penulisan tesis ini  

didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 

sebagai berikut:   

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 ta’ T te ت

 Ṡa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d  de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R er ز

 Zai Z zet ش

 Sin S es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em و

 Nun N en ن

 wawu W we و

 ha’ H ha ه

 hamzah ' apostrop ء

 ya’ Y ye ى
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1. Vokal 

Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

     ....... َ.......  fatḥah A A 

....... ِ....... Kasrah I I 

....... ُ....... Dammah U U 

 

Contoh:  

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 kataba َكَتَة .1

 Żukira ُذِكَس .2

 Yażhabu َيْرَهُة .3

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 fathah dan ya ai a dan i َ……  ي

 fathah dan wau au a dan u ...َ...  و  

 

Contoh:  

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa َكْيَف .1

 Haula َحْوَل .2
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c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.  

Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan ..َ…… ا.…… ي
alif atau ya 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ī i  dan garis di atas ..ِ…… ي

 dammah dan .ُ……  و

wau 

ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qāla َقاَل .1

 Qīla ِقْيَم .2

 Yaqūlu َيُقْوُل .3

 Ramā َزَمي .4

 

2. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau      

ḍammah transliterasinya adalah /t/. 

b.  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah  

maka Ta  Marbutah  itu ditransliterasikan  dengan /h/. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl َزْوَضةُ ْاأَلْطَفاِل .1

 Talhah َطْهَحةٌ  .2
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3. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 

dengan sebuah tanda, yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbanā َزَتَنا .1

 Nazzala َنَصَل ,2

 

4. Kata Sandang  

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  ال. 

Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf Qamariyyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditransliterasikan  

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   

dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Adapun  kata 

sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 

yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  

Contoh:  

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 ar-rajulu اّنَسُجُم .1

 al-jalaālu انَجاَلُل .2
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5. Hamzah 

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 

akhir  kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  

dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala َأَكَم .1

 ta'khuduna َتْأُخُرْوَن .2

 an-nau'u انْنُؤ .3

 

6. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 

tetapi dalam trasliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 

dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 

permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka  yang 

ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau 

kata sandangnya.  

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 

maka huruf kapital tidak digunakan.  

Contoh:  

No. Kalimat Arab Transliterasi 

 Wa mā Muhammadun illā َوَما ُمَحَّمٌد ِإّاَل َزُسْوٌل .1

rasūl 
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   Al-ḥamdu lillāhi rabbil َاْنَحّّمُدِ هلِل َزِب اْنَعاَنِّمْيَن .2

'ālamīna 

 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata,  baik fi’il, isim,  maupun huruf,  ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 

sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang 

dihilangkan,  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 

dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 

dirangkaikan.  

Contoh:  

No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa َوِإَّن اهلَل َلُهَى َخيٌرالَراِزِقْيَن .1

innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 

-Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna/Fa auful َفأْوُفْوا اْنَكْيَم َوْانِّمْيَصاَن .2

kaila wal mīzāna   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor merosotnya kualitas dan kuantitas pendidikan adalah 

kurang komitmennya terhadap peningkatan mutu. Di sini dibutuhkan 

kepemimpinan yang memiliki komitmen tersebut, sehingga mutu pendidikan 

secara umum dan khusus dapat tercapai. Total Quality Management (TQM) 

sebuah filosofi gerakan mutu yang bertujuan untuk membantu memecahkan 

persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan khususnya kepemimpinan. TQM 

adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas 

dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan 

ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan 

memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan 

masyarakat. Peran pemimpin sangat menentukan arah dan tujuan yang ingin 

dicapai organisasi dalam hal ini pendidikan, maka dari itu seorang pemimipin 

harus menguasai berbagai hal terkait dengan kepemimpinan, diantaranya : 

Teori kepemimpinan, sifat – sifat kepemimpinan, tipe – tipe kepemimpinan, 

dan model – model kepemimpinan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan mempunyai 

peran sebagai seorang wirausaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

daya saing sekolah agar diminati oleh konsumen lembaga pendidikan. Kepala 

sekolah sebagai entrepreneurship mempunyai perilaku yang berbeda dengan 

perannya sebagai manajer. 
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Dimensi kompetensi kepala sekolah dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, ada lima kompetensi, yaitu: kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
1
 Karena kepala sekolah 

dituntut untuk memiliki lima kompetensi di atas, berarti kompetensi 

kewirausahaan juga merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh para 

kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepala sekolah yang berjiwa 

wirausaha biasanya mempunyai harapan dan tujuan yang terintegrasikan 

dalam upaya perwujudan visi, misi, tujuan, dan perencanaan strategis sekolah 

secara nyata. 

Kepala sekolah bisa menjadi seorang entrepreneur jika mampu 

bekerja secara terus menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah.
2
 Tugas dan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan usaha 

membaca dengan cermat peluang-peluang yang ada, melihat dan 

mengembangkan setiap unsur institusi sekolah secara inovatif, menggali 

sumber daya secara realistik dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan resiko, 

mewujudkan kesejahteraan, dan mendatangkan keuntungan finansial. 

Terlebih lagi persaingan di era globalisasi ini semakin hari semakin 

ketat. Bukan hanya lulusan perguruan tinggi saja yang harus bersaing, 

melainkan juga para siswa lulusan sekolah menengah, terutama sekolah 

menengah kejuruan. Lulusan sekolah menengah kejuruan banyak yang harus 

                                                             
1
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah. 
2
 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu Dan Daya 

Saing Lembaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 196. 
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berhadapan langsung dengan dunia kerja. Tidak seperti lulusan sekolah 

menengah atas yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian,  

sudah seharusnya sekolah menyelenggarakan program-program unggulan 

untuk memberikan pelayanan prima bagi peserta didiknya dan masyarakat. 

Peningkatan kualitas dan kesiapan diri perlu ada dalam diri seseorang 

dalam menghadapi masalah kehidupan. Untuk menambah dan meningkatkan 

kualitas diri, salah satu langkah yang konkret yang dilakukan adalah 

mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, baik secara formal maupun 

nonformal. Dengan pendidikan dan pembelajaran, berbagai hal dapat dimiliki 

oleh peserta didik dan masyarakat sehingga mampu menghadapi 

permasalahan dalam hidupnya. Salah satunya adalah jiwa entrepreneur 

(wirausaha). Rasulullah Ṣallallahu ‗Alaihi Wasallam bersabda : ―Tidaklah 

salah seorang dari (bani Adam) memakan makanan yang lebih baik baginya 

melainkan memakan dari hasil kerjanya sendiri karena Nabi Daud 

‗Alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri‖ (HR. Al-Bukhārī).
3
 Hadiṡ 

tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia sudah selayaknya kita bekerja 

keras dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. 

Keterampilan kewirausahaan yang diberikan oleh pihak sekolah 

kepada peserta didik sejak proses pendidikan diharapkan dapat menjadikan 

peserta didik sebagai sosok terampil yang sudah mempunyai pangsa pasar 

saat masih bersekolah. Dengan keterampilan kewirausahaan ini diharapkan 

peserta didik mampu bertanggung jawab atas hidup dan kehidupannya serta 

                                                             
3 Imām Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, “Kitab Al-Buyū‟”, “Bāb Kasbi Ar-Rajuli Wa „Amalihi Bi 

Yadihi” (Beirut: Dār Ṭūq an-Najāh, 1422 H), III: 57, No. 2072. 
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terlatih melakukan kegiatan wirausaha. Keterampilan wirausaha yang 

diselenggarakan di sekolah adalah pelatihan wirausaha secara praktik dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran.  

Keterampilan untuk berwirausaha telah menjadi suatu tuntutan setiap 

orang, sebab tingkat persaingan tenaga kerja pada saat ini didasarkan pada 

tingkatan pengetahuan dan ketrampilan seseorang. Sementara itu, 

perbandingan lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja sudah tidak 

seimbang. Sekolah harus lebih produktif dalam menyikapi hal tersebut. 

Produktivitas sekolah bergantung kepada kualitas kepala sekolah 

sebagai pemimpin pendidikan karena faktor yang sangat penting dalam proses 

pendidikan adalah lembaga pendidikan yang berkualitas yang dapat mencetak 

lulusan yang berkualitas. Kualitas lulusan pendidikan menengah kejuruan 

akan dilihat terutama pada keterserapan lulusan pada dunia kerja baik sebagai 

tenaga kerja level teknisi menengah yang bekerja pada dunia usaha/industri 

maupun yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan 

berwirausaha. 

SMK Islam Al-Qomar Nganjuk adalah sekolah menengah kejuruan 

yang baru didirikan 4 tahun lalu, namun sudah menunjukkan kemajuan yang 

bagus. Sekolah ini memiliki 2 jurusan, yaitu Multimedia dan Teknik  

Kendaraan Ringan. Hal tersebut tentu membutuhkan praktik, dan yang 

menarik adalah kepala sekolah mampu mengambil peluang dari kemampuan 

yang dimiliki peserta didik masing-masing jurusan dengan membuat usaha 

yang mempunyai nilai jual sekaligus dapat menyalurkan kemampuan peserta 
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didiknya. Itulah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian di 

SMK Islam Al-Qomar yang terletak di Desa dan tergolong sekolah yang baru, 

namun bisa bersaing dengan sekolah menengah kejuruan yang ada 

sebelumnya. Terlepas dari permasalahan dana dan SDM di sekolah, dalam 

memajukan sekolah pastilah kepala sekolah memiliki strategi  khusus. 

Strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan melalui kompetensi kewirausahaan di SMK Islam Al-

Qomar Nganjuk. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumbangsih dalam bidang keilmuan khususnya bagi kepala sekolah yang 

ingin meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya terutama melalui 

kompetensi kewirausahaan.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mutu pendidikan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk sebelum 

adanya peningkatan mutu pendidikan? 

2. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

melalui kompetensi kewirausahaan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk? 

3. Bagaimana hasil peningkatan mutu pendidikan melalui kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah  SMK Islam Al-Qomar Nganjuk? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui mutu pendidikan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk 

sebelum adanya peningkatan mutu pendidikan. 

b. Mengetahui Strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kompetensi kewirausahaan di 

SMK Islam Al-Qomar Nganjuk. 

c. Mengetahui hasil peningkatan mutu pendidikan melalui kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah  SMK Islam Al-Qomar Nganjuk. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang luas tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui kompetensi kewirausahaan di sekolah. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat dikaji untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam menerapkan strategi kewirausahaan di sekolah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, serta menunjukkan bahwa 

fokus penelitian yang diangkat di sini belum pernah dikaji oleh peneliti 

sebelumnya. Setelah melakukan tinjauan terhadap tesis maupun jurnal yang 
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ada, peneliti menemukan beberapa tesis yang satu tema dengan penelitian ini, 

diantaranya: 

Tesis yang ditulis oleh Wiyatno (Universitas Negeri Yogyakarta, 

2013), yang berjudul Peran Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 3 Jetis Bantul 

Yogyakarta.
4
 

Hasil penelitian tersebut adalah peran kompetensi kewirausahaan 

kepala sekolah cukup berhasil, untuk bidang akademik diantaranya ditandai 

dengan meningkatnya perolehan ujian nasional, jumlah peserta didik drop out 

menurun, peserta didik tinggal kelas rendah. Untuk bidang non akademik 

diantaranya ditandai dengan prestasi sebagai juara dalam keikutsertaan 

berbagai lomba keagamaan, olahraga, kesenian, baik di tingkat nasional, 

provinsi, maupun kabupaten. Dilihat dari kepuasan warga sekolah, 

meningkatnya kerja sama dengan pihak mana pun, terciptanya suasana kerja 

yang sehat, nyaman, dan menggembirakan, dan iklim kerja baik. Sisi lain 

kompetensi kewirausahaan kepala sekolah belum menerapkan program 

penghargaan dan hukuman. Meningkatnya sarana prasarana sekolah, baik 

kualitas dan kuantitasnya seperti: ruang kerja kepala sekolah, ruang pendidik, 

dan tata usaha, ruang kelas, ruang laboratorium, dan lainnya. Serta 

keberhasilannya dicapai melalui penciptaan : (a) iklim kerja kondusif, (b) 

budaya keteladanan, (c) motivasi kerja, (d) kepemimpinan partisipatif, 

keterbukaan, akuntabilitas, dan (e) supervisi klinis. Kompetensi 

                                                             
4
 ―Peran Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP 

Negeri 3 Jetis Bantul Yogyakarta - Lumbung Pustaka UNY,‖ accessed November 17, 2016, 

http://eprints.uny.ac.id/30503/. 
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kewirausahaan diwujudkan dengan menerapkan jiwa/sifat, prinsip-prinsip 

kewirausahaan, yakni : (a) inovatif/kreatif, (b) disiplin, (c) kerja keras, (d) 

pantang menyerah, dan (e).pemanfaatan berbagai peluang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Saefudin, mahasiswa Program 

Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan Konsentrasi Kepengawasan 

Sekolah Universitas Negeri Semarang tahun 2014 yang berjudul Kepemimpinan 

Kewirausahaan (Entrepreneurial Leadership) Kepala Sekolah dalam Mewujudkan 

Wirausahawan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.
5
 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan 

akan membentuk kurikulum berbasis kewirausahaan yang sangat sesuai 

dengan karakter Sekolah Menengah Kejuruan yang lulusannya dipersiapkan 

memasuki dunia kerja. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki 

kompetensi kewirausahaan yang unggul dan mampu mengimplementasikan 

dalam pelaksanaan kegiatan sekolah dan layanan pendidikan kejuruan 

bermuatan nilai-nilai dan jiwa kewirausahaan akan menghasilkan nilai lebih 

pada lulusannya. Lulusan SMK yang unggul akan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain dengan wirausaha. Penelitian 

ini lebih menekankan pada kepemimpinan kepala sekolah yang ingin 

mewujudkan wirausahawan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Munirah (Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2011) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Manajerial, 

Kewirausahaan, dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Pendidik 

                                                             
5
 ―Kepemimpinan Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Wurausahawan Lulusan 

SMK _ Agus Saefudin - Academia.Edu,". 
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SD di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
6
 Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi 

kepala sekolah terhadap kinerja pendidik SD di Kota Banjarbaru Kalimantan 

Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, masing-masing 

pengaruh kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi terhadap 

kinerja pendidik adalah signifikan dan positif terhadap kinerja pendidik. Ini 

dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan kompetensi manajerial, 

kewirausahaan dan supervisi kepala sekolah akan meningkatkan pula kinerja 

pendidik. Berdasarkan pengaruh interaksi antara usia, masa kerja, jumlah jam 

mengajar yang koefisien betanya negatif maka dapat diinterpretasikan bahwa 

kompetensi kewirausahaan tinggi pada kepala sekolah yang usianya lebih 

muda, masa kerjanya lebih sedikit dan jumlah jam mengajar yang sedikit 

pula. Artinya, kompetensi manajerial, kewirausahaan dan supervisi kepala 

sekolah memberikan pengaruh masing-masing yang signifikan bagi kepala 

sekolah yang usianya lebih muda dan masa kerja yang relatif masih sedikit 

dan kepala sekolah yang tidak disibukkan dengan tugas mengajar. 

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Sri Banun, Mahasiswa 

Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yang berjudul Strategi 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 2 

                                                             
6
 ―Pengaruh Kompetensi Manajerial, Kewirausahaan dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SD di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan - repository@UPI,‖ accessed November 

19, 2016, http://repository.upi.edu/9839/. 
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Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
7
 Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, komite sekolah, ketua MGMP, guru dan pengawas. Data dianalisis 

dengan cara mereduksi, display, mengambil kesimpulan dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program disusun tidak semuanya 

berdasarkan hasil musyawarah personel sekolah. Program peningkatan mutu 

didokumentasikan dalam program tahunan dan program semester untuk 

dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program. Pelaksanaan program 

peningkatan mutu diawali dengan pembagian tugas dengan membentuk 

panitia pelaksana kegiatan harian sekolah. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia 

atau tim yang telah dibentuk oleh kepala sekolah yang meliputi kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Hambatan-

hambatan yang dihadapi kepala sekolah adalah kediplinan guru masih kurang, 

sebagian personel sekolah kurang komitmen dalam menjalankan program 

peningkatan mutu, kepala sekolah kurang tepat waktu dalam melaksanakan 

program peningkatan mutu, sebagian guru kurang serius ketika senior 

melakukan pengawasan terhadap kinerjanya.   

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

dapat diketahui bahwa penelitian dengan objek kajian kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah lebih sering dibahas mengenai peran kepala 

                                                             
7
 Sri Banun, Yusrizal, and Nasir Usman, ―Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan pada SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar,‖ Jurnal Administrasi 

Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah 4, no. 1 (March 29, 2016), 

http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2615. 
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sekolah untuk mewujudkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha. Dari 

beberapa literatur di atas belum ada yang membahas tentang strategi apa yang 

dilakukan oleh kepala sekolah melalui kompetensi kewirausahaan yang 

dimilikinya untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Beberapa uraian sumber pustaka di atas juga dapat dijadikan acuan 

dalam pembuatan tesis ini. Adapun perbedaan tesis ini dengan beberapa 

penelitian yang telah disebutkan di atas adalah tesis ini lebih menekankan 

pada strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kompetensi kewirausahaan kepala sekolah, program-progam yang telah 

dilaksanakan dan bagaimana hasilnya, tidak hanya peran kepala sekolah 

dalam mewujudkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha saja yang telah 

banyak diteliti sebelumnya. Jadi, peneliti lebih memfokuskan pada strategi 

yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMK Islam Al-Qomar khususnya melalui kompetensi kewirausahaan. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap mutu pendidikan. Kepala sekolah 

merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung 

jawab untuk mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat 

dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja sama dalam 

mencapai tujuan sekolah.
8
 

                                                             
8 E Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 181. 
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Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pemimpin  juga harus berperan sebagai pengelola. Jika dilihat dari fungsi-

fungsi manajemen, yaitu planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling 

(pengawasan), maka kepala sekolah harus berperan pula sebagai 

supervisor pengajaran serta sebagai evaluator program sekolah.  

Kepala sekolah dituntut untuk mampu memimpin sekaligus 

mengorganisir dan mengelola pelaksanaan program belajar mengajar 

yang diselenggarakan di sekolah. Kepala sekolah harus mampu menjadi 

supervisor tim yang terdiri dari pendidik, staf, dan peserta didik dalam 

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga 

tercapai produktivitas belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

mutu pendidikan. 

Kepala sekolah juga harus mampu menjadi evaluator bagi 

progam-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

serta untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Semua 

pelaksanaan dari rencana kerja yang telah terwujud harus dievaluasi 

secara berkala. 

a. Kompetensi Kepala Sekolah 

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas, seorang kepala 

sekolah harus memiliki beberapa macam kompetensi yang mendukung 

kepemimpinannya di sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 
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Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah terdapat lima dimensi kompetensi, yaitu: 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Setiap 

dimensi kompetensi dasar harus dimiliki seorang kepala sekolah atau 

madrasah. Secara rinci kompetensi-kompetensi dasar tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Dimensi Kompetensi Kepribadian 

2) Dimensi Kompetensi Manajerial 

3) Dimensi Kompetensi Kewirausahaan 

4) Dimensi Kompetensi Supervisi 

5) Dimensi Kompetensi Sosial
9
 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

13 Tahun 2007 di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu: 1) dimensi 

kompetensi kepribadian, 2) dimensi kompetensi manajerial, 3) 

dimensi kompetensi kewirausahaan, 4) dimensi kompetensi supervisi, 

dan 5) dimensi kompetensi sosial. Selain itu, sebagai seorang kepala 

sekolah hendaknya menguasai, memahami, dan melaksanakan semua 

kompetensi yang telah disyaratkan tersebut, sehingga tidak semua 

orang mampu menjadi kepala sekolah karena tugas sebagai kepala 

sekolah mengandung konsekuensi yang cukup besar. Oleh karena itu 

agar lebih detail, dalam penelitian ini akan difokuskan pada 

kompetensi kewirausahaan kepala SMK Islam Al-Qomar Nganjuk, 

mengingat kompetensi kewirausahaan kepala sekolah merupakan 

                                                             
9
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah. 
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salah satu kompetensi yang harus dimiliki, dikuasi, dipahami, dan 

dilaksanakan oleh kepala sekolah. 

b. Prinsip Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan adalah unsur penting dalam manajemen mutu 

terpadu. Pemimpin harus memiliki visi dan mampu menerjemahkan 

visi tersebut ke dalam kebijakan yang jelas dan tujuan yang spesifik. 

Gaya kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan institusi pada 

revolusi mutu. Tanpa kepemimpinan, pada semua level institusi, proses 

peningkatan tidak dapat dilakukan dan diwujudkan. Komitmen 

terhadap mutu harus menjadi peran utama bagi seorang pemimpin, 

karena manajemen mutu yang baik adalah dari atas ke bawah (top-

down).
10

 Jadi jelas bahwa pemimpin dalam hal ini kepala sekolah 

sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu sekolahnya. 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

calon pemimpin yang berhasil, antara lain sebagaimana hasil penelitian 

yang dilaporkan oleh Greenberg dan Baron yang dikutip oleh Prim 

Masrokan Mutohar dalam bukunya menyebutkan agar fungsi 

kepemimpinan dapat berjalan dengan baik, seorang pemimpin dapat 

berpegang pada prinsip-prinsip umum, yaitu konstruktif, kreatif, 

partisipatif, kooperatif, delegasi yang baik, integratif, rasionalitas dan 

objektivitas, kesederhanaan dan fleksibilitas.
11

 

                                                             
10

 Edward Sallis, Total Quality Manajemen in Education : Manajemen Mutu Pendidikan 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 169–71. 
11

 Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Lembaga 

Pendidikan Islam, 262. 
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Di samping prinsip-prinsip tersebut, para pemimpin Indonesia 

telah memiliki perangkat prinsip sendiri, yaitu kepemimpinan 

Pancasila yang dikembangkan atas dasar pokok-pokok pikiran tokoh 

pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan tiga prinsip 

fungsional kepemimpinan, yaitu: 

1) Ing ngarsa sung tuladha. Pemimpin lewat sikap dan 

perbuatannya berusaha menjadikan dirinya pola anutan dan 

ikutan segenap personel yang dipimpinnya. 

2) Ing madya mangun karsa. Sebagai seorang pemimpin 

hendaknya mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan 

berkreasi pada segenap personel di dalam organisasi. 

3) Tut wuri handayani. Pemimpin harus mampu mendorong 

segenap personel yang dipimpinnya agar berani berjalan di 

depan dan sanggup bertanggung jawab.  

c. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak 

terlepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan. Oleh karena itu, 

sebagai pemimpin pendidikan perlu memahami keefektifan 

kepemimpinan, pendekatan-pendekatan, gaya, dan perilaku 

pendidikan.
12

 Hal ini disebabkan keberhasilan seorang pemimpin 

dalam melaksanakan tugas tergantung pada kepemimpinannya.  
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Terdapat lima gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan 

situasi menurut Siagian,
13

 yaitu: 

1) Gaya kepemimpinan otokratik 

Pemimpin yang mempunyai gaya otokratik memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: menganggap organisasi sebagai milik 

pribadi, mengidentifikasi organisasi sebagai milik pribadi, 

menganggap bahwa organisasi sebagai alat, tiak menerima 

kritik, saran, dan pendapat, dan sering menggunakan 

pendekatan yang bersifat paksaan dan bersifat 

menghukum.
14

 

2) Gaya kepemimpinan mileteristik 

Seorang pemimpin yang melaksakan kepemimpinannya 

dengan gaya militeristik adalah pemimpin dengan sifat-sifat 

sebagai berikut: sering menggunakan sistem perintah, 

menyandarkan diri pada pangkat dan jabatan, senang 

terhadap hal-hal formalistik yang berlebihan, disiplin mati, 

tidak senang dikritik, dan menggemari upacara-upacara.
15

 

3) Gaya kepemimpinan paternalistik 

Yaitu pemimpin yang mempunyai ciri-ciri ebagai berikut: 

memandang dan menganggap bawahan sebagai anak-anak 

(belum dewasa), bersikap terlalu melindungi, jarang 

                                                             
13

 Sondang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 

98–101. 
14

 Rivai and Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan Praktik (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2009), 288. 
15

 Sylviana Murni, 288. 
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memberikan kesempatan bawahan untuk mengambil 

keputusan, jarang memberikan kesempatan pada bawahan 

untuk mengembangkan kreasi dan inisiatifnya, bersifat 

maha tahu.
16

 

4) Gaya kepemimpinan karismatik 

Pemimpin yang karismatik pada umumnya memiliki 

kewibawaan yang sangat besar terhadap pengikutnya. Dari 

penampilannya memancar kewibawaan yang menyebabkan 

pengikutnya merasa tertarik dan kagum serta patuh. Dalam 

Islam, kepemimpinan karismatik diartikan sebagai 

pemimpin yang sangat menjaga nilai-nilai etis, nilai moral 

yang luhur, serta menjaga nilai-nilai spiritual yang ada di 

balik posisinya sebagai pemimpin. Pemimpin macam ini 

melakukan aktivitasnya benar-benar hanya memuaskan hati 

pengikutnya melalui pemberdayaan, memulihkan, 

menguntungkan, dan juga tidak hanya mampu memberikan 

keuntungan finansial saja, akan tetapi hati, jiwa mereka 

juga dihibur sehingga termotivasi dengan pekerjaan yang 

efektif, efisien, dan produktif sehingga akhirnya berdampak 

pada pengembangan organisasi.
17
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5) Gaya kepemimpinan demokratis 

Gaya kepemimpinan ini paling tepat untuk memimpin 

organisasi modern. Beberapa sifat dari gaya kepemimpinan 

ini adalah: selalu bertitik tolak pada persamaan hak dan 

kewajiban sebagai manusia, berusaha menyingkronkan 

kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan 

tujuan pribadi/bawahan, senang menerima saran, pendapat, 

dan kritik, mengutamakan kerja sama kelompok dalam 

pencapaian tujuan organisasi, memberikan kebebasan yang 

seluas-luasnya kepada bawahan, dan membimbing bawahan 

untuk lebih berhasil daripadanya.
18

 Gaya kepemimpinan 

demokratis ini memang paling sesuai dengan konsep Islam, 

di dalamnya banyak menekankan prinsip musyawarah 

untuk mufakat.  

Berdasarkan model gaya kepemimpinan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap pemimpin melakukan gaya 

yang berbeda, hanya saja pada suatu saat tertentu pemimpin harus 

mampu mengambil gaya kepemimpinan yang paling tepat dengan 

kondisi yang terjadi. Hal ini dilakukan agar kepemimpinan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada keadaan tertentu gaya 

yang satu lebih menonjol dari gaya lainnya, dan ini tergantung pada 
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bawahan yang dihadapi serta pada tingkat kedewasaan mana bawahan 

itu berada.
19

 

Akan tetapi, ada gaya kepemimpinan yang lebih cocok apabila 

dipakai oleh kepala sekolah SMK yaitu gaya kepemimpinan 

transformatif. Kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai 

kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan karisma mereka 

untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya. Akan 

tetapi, kepemimpinan transformatif berbeda dengan kepemimpinan 

karismatik ala Soekarno atau Soeharto. 

Pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi 

para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh dari pada 

memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang 

transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang 

bersedia menampung aspirasi para bawahannya dan lebih menekankan 

pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi 

maupun negara. Secara lebih detail, para pemimpin yang trasformatif 

memiliki ciri-ciri berikut:
20

  

1) Memiliki Karisma. 

2) Senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual, 

3) Memiliki perhatian dan kepedulian terhadap setiap individu 

pengikutnya. 

                                                             
19
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4) Senantiasa memberikan motivasi yang memberikan 

inspirasi bagi pengikutnya dengan cara melakukan 

komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-

simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal. 

5) Berupaya meningkatkan kapasitas para pengikutnya agar 

bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada sang 

pemimpin. 

6) Lebih banyak memberikan contoh dari pada banyak 

berbicara. 

Pemimpin transformatif dikaruniai karisma. Pemimpin 

karismatis tecermin dari cahaya wajah, tutur bahasa, bahasa tubuh, 

kepemimpinan, dan intelektualitasnya. Pemimpin transformatif yang 

karismatis memodali diri dengan gagasan ideal tentang bangsanya, 

selalu berada dalam posisi berjuang di depan tanpa pernah 

meninggalkan yang di belakang. 

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada gaya 

kepemimpinan yang paling baik, yang ada hanya kepemimpinan yang 

hasilnya paling efektif. Yaitu kepemimpinan yang berhasil 

menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Kaitannya dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah, yang paling 

baik adalah yang berhasil menggerakkan bawahan untuk mencapai dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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2. Mutu Pendidikan 

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.
21

 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.  

Seseorang memang bisa mengetahui mutu ketika mengalaminya, 

tetapi tetap merasa kesulitan ketika mendeskripsikan dan menjelaskannya. 

Satu hal yang bisa diyakini adalah mutu merupakan suatu hal yang 

membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Bertolak dari 

kenyataan tersebut, mutu dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang 

membedakan antara kesuksesan dan kegagalan.
22

 Sehingga, mutu jelas 

sekali merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan 

sekolah dalam meraih status ditengah-tengah persaingan dunia pendidikan 

yang semakin keras. 

Organisasi-organisasi terbaik, baik milik pemerintah maupun 

swasta, memahami mutu dan mengetahui rahasianya. Menemukan sumber 

mutu adalah sebuah petualangan yang penting. Pelaku-pelaku dunia 

                                                             
21

 Sallis, Total Quality Manajemen in Education : Manajemen Mutu Pendidikan, 29–30. 
22

 Sallis, 30. 



22 

 

pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan 

menyampaikannya pada peserta didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber 

mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang 

profesioal dan terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang 

memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan 

komunikasi lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi 

mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif,  perhatian terhadap 

pelajar dan peserta didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi 

dari faktor-faktor tersebut.
23

 

Selanjutnya untuk meningkatkan mutu sekolah seperti yang 

disarankan oleh Sudarwan Danim
24

, yaitu dengan melibatkan lima faktor 

yang dominan: 

1) Kepemimpinan Kepala sekolah 

Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja 

secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai 

dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. 

2) Siswa 

Pendekatan yang harus dilakukan adalah ―anak sebagai 

pusat ― sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali 

sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada 

pada siswa.  
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3) Guru 

Pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan 

kopmetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, 

MGMP, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan 

tersebut diterapkan disekolah.  

4) Kurikulum 

Adanya kurikulum yang ajeg / tetap tetapi dinamis , 

dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang 

diharapkan sehingga goals (tujuan ) dapat dicapai secara 

maksimal.  

5) Jaringan Kerjasama 

Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan 

sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat ) 

tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan / instansi 

sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja. 

Organisasi-organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, 

memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar 

dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan dan klien. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan 

segala hal dengan baik, dan sebuah institusi harus memposisikan 

pelanggan secara tepat dan proporsional agar mutu tersebut bisa dicapai.
25
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a. Konsep Mutu 

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Nomi dan Anna 

bersepakat bahwa mutu merupakan konsep yang licin. Mutu 

mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. 

Inilah yang kemudian dipahami sebagai masalah disekitar pemahaman 

terhadap mutu. Mutu merupakan suatu ide yang dinamis. Mutu dapat 

dilihat sebagai:
26

 

1) Konsep yang absolut. 

Penilaiaannya adalah kepuasan dan kebanggaan dari 

pemiliknya. Intinya ―yang sulit dimiliki orang lain‖ itulah mutu. 

Dengan kata lain ―mayoritas memujinya, menginginannya namun 

sebagian kecil di antara kita yang memilikinya‖.Dalam 

hubungannya dengan pendidikan maka pendidikan yang bermutu 

adalah elit karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan 

pengalaman pendidikan dengan ‗mutu tertinggi‘ kepada para 

peserta didik. Sedangkan yang lain tidak dapat menjangkaunya. 

 2) Konsep yang relatif 

Mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. 

Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai suatu 

atribut produk atau layanan tetapi sesuatu yang berasal dari produk 

tersebut. Mutu dikatakan ada apabila memenuhi sejumlah 

kualifikasi dan spesifikasi. Ini merupakan cara untuk menentukan 
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apakah sudah ada mutu ataukah belum. Misalnya, produk A tidak 

harus mahal dan eksklusif tetapi cantik, namun tidak selalu 

demikian; atau tidak harus spesial tetapi asli, wajar dan familiar. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan adalah sekolah X bermutu 

apabila memenuhi standar. Dengan demikian mutu mengerjakan 

apa yang seharusnya ia kerjakan dan mengerjakan apa yang 

diinginkan pelanggan. Dengan kata lain harus sesuai tujuan atau 

ketersesuaian tujuan dan manfaat. 

 3) Definisi menurut pelanggan 

Pihak yang menilai bahwa suatu produk atau universitas 

bermutu apabila memuaskan dan melampaui keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Inilah yang disebut quality in perception. 

Berarti mutu bersifat relatif yakni hanya di mata orang yang 

melihatnya. 

b. Prinsip-prinsip Manajemen Mutu 

1) Menciptakan kegunaan yang konstan terhadap perbaikan produk 

dan jasa. 

2) Filosofi baru dengan menolak kebiasaan penerimaan kesalahan, 

kerusakan, dan penundaan. 

3) Menghilangkan ketergantungan pada inspeksi massal. 

4) Meminimumkan biaya total. 
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5) Perbaikan secara konstan, dan selamanya, sistem produksi untuk 

memperbaiki mutu dan produktivitas dan secara konstan 

mengurangi biaya. 

6) Pelatihan pada semua bidang kerja untuk semua karyawan. 

7) Menitikberatkan manajemen dan penyedia (supervisor) pada 

kepemimpinan karyawan untuk membantu mereka melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik. 

8) Menghilangkan ketakutan. Jangan memarahi karyawan untuk 

masalah sistem. Kembangkan komunikasi 2 arah yang efektif. 

Hilangkan management by control. 

9) Singkirkan penghalang antar departemen. Kembangkan kerja sama 

antara area yang berbeda, seperti riset, desain, produksi, dan 

penjualan. 

10) Hilangkan program, desakan, dan slogan yang memerlukan tingkat 

produksi baru tanpa adanya metode yang lebih baik. 

11)  Hilangkan kuota, standar kerja, dan tujuan yang berubah-ubah 

yang berinterferensi dengan mutu. Sebagai gantinya, 

kepemimpinan dan perbaikan terus-menerus dari proses kerja. 

12) Singkirkan barrier (sistem yang salah dan manajemen yang salah) 

yang menghilangkan kebanggaan karyawan akan pekerjaannya. 

13)  Kembangkan pendidikan dan perbaikan diri terus menerus dari 

seluruh karyawan. 
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14) Ajak semua karyawan pada implementasi keempat belas prinsip 

ini. 

c. Standar Mutu 

BS5750 adalah standar mutu Inggris (British Standard) dan 

ISO9000 (International Standard)  merupakan dua jenis standar yang 

mendapatkan perhatian serius dari Eropa dan Amerika. Bahwa 

kemudian pendidikan berkeinginan menerapkan British Standard 

Institution (BSI) merupakan hal baru dalam dunia pendidikan.
27

  

            Konsepnya adalah sistem mutu harus dapat menghasilkan 

produk dan mutu yang konsisten dan meyakinkan. Meskipun 

kemudian menimbulkan permasalahan metodologis, yakni apakah 

mutu harus diarahkan pada hasil atau nilai peserta didik sebagai 

produk dari pendidikan? Tentu tidak semata-mata ke arah itu. 

            Maka proses pembelajaranpun dapat dikualifikasikan sebagai 

‗produk‘. Ini akan berbeda dengan produksi industri. Produksi industri 

menghasilkan barang dan kemudian dilempar ke pasar, jika cacat, 

dapat ditarik kembali. Sebaliknya dalam pendidikan, merupakan jasa 

sehingga dapat terjalin komunikasi antara pelanggan dan penyedia 

sehingga bisa dapat mengubah mutu jasa yang disediakan. 

            Semua pendidik tahu bahwa tidak ada dua kelas yang identik. 

Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan suasana interaksi dalam 

kelas, laboratorium dan wilayah belajar yang berbeda. Sama sekali 
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tidak mungkin untuk menyampaikan dan menyeragamkan 

pengalaman belajar dengan tingkat yang benar-benar sama. Motivasi 

dan sikap peserta didik merupakan aspek penting dalam mutu 

pendidikan yang mereka terima. 

            Argumentasi di atas kemudian menjadi alasan untuk 

mempertimbangkan BS5750 maupun ISO9000 atau menolak sambil 

menunggu standar industri layanan. 

Standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah yaitu seperti yang sudah tertera dalam standar nasional 

pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

dimaksud dengan Standar nasional pendidikan adalah kriteria 

mimimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
28

 

Adapun delapan standar nasional pendidikan antara lain: 

1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

3) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 
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4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan. adalah kriteria 

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental 

serta pendidikan dalam jabatan. 

5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan 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. 

6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pe1aksanaan, dan pengawasan 

kegiatan.pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan,kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur 

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan 

yang berlaku selama satu tahun. 

8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
29

 

 

Delapan standar inilah yang kemudian dikembangkan oleh sekolah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.  

3. Kompetensi Kewirausahaan 

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya 

kepala sekolah salah satunya yaitu kompetensi kewirausahaan 

sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah.
30

 

Selanjutnya dalam permendiknas tersebut dijelaskan bahwa indikator 

kompetensi kewirausahaan kepala sekolah diantaranya: 
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1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah. 

2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif. 

3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah. 

4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 

5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

 

Kewirausahaan dalam pendidikan merupakan kerja keras yang 

terus-menerus yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama kepala sekolah 

dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu. Konsep kewirausahaan ini 

meliputi usaha membaca dengan cermat peluang yang ada, melihat setiap 

unsur institusi sekolah adanya sesuatu yang baru atau inovatif, menggali 

sumber daya secara realistik dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan 

resiko, mewujudkan kesejahteraan warga sekolah dan masyarakat. 

Salah satu ciri manusia berpribadi muslim sebagaimana yang 

dicita-citakan dalam tujuan pendidikan Islam adalah hidup bahagia dunia 

sampai akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya hanya berusaha meraih 

kebahagiaan akhirat saja dan melupakan kehidupan dunia, demikian pula 

sebaliknya, hanya mengejar kebahagiaan dunia dan mengabaikan 

kebahagiaan akhirat.
31

 Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 201, Allah mengajarkan: 
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Artinya: ―Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya 

Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
32

 

Kemudian dalam QS. Al-Qaṣaṣ ayat 77, Allah berfirman: 

ۖ َة  َر آِخ اَر اْل َّد ُه ال اَك الَّل ا آَت يَم ِغ ِف َت ْب ا ا ۖ َو َي ْن ُّد َن ال َك ِم يَب ِص َس َن ْن ا َت َل  َو

ْن َك ِس ْح َأ َۖو َك  ْي َل ُه ِإ َن الَّل َس ْح ا َأ ۖ َم ْرضِ  َؤ ي اْل اَد ِف َس َف ِغ اْل ْب ا َت َل ا  َو َه َل َّن الَّل ِإ

يَن ِّد ِس ْف ُم ُّب اْل ِح  ُي

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”.
33

 

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kunci untuk bisa meraih 

kehidupan dunia adalah adanya kemampuan dan keterampilan untuk 

berwirausaha, misalnya beternak, berkebun, bertani, berdagang, berbisnis, 

dan jenis lapangan pekerjaan lainnya. Konsekuensinya, dalam kurikulum 

pendidikan haruslah memuat mata-mata pelajaran yang bisa mengantarkan 

peserta didiknya memiliki ketrampilan untuk berwirausaha. Bentuknya 

tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan bakat masing-masing 

peserta didik, seperti halnya di SMK Islam Al-Qomar yang mempunyai 

jurusan keahlian multimedia dan TKR. 

Proses kreativitas merupakan syarat mutlak munculnya 

kemampuan entrepreneurship. Proses kreativitas merupakan proses 
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pembangkitan ide, yang mana individu maupun kelompok berproses 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan lebih efektif dan efisien dalam 

sistem persekolahan. Aspek penting dari kreativitas yang ada di sekolah 

ini adalah kepala sekolah dan proses itu sendiri. Kepala sekolah 

merupakan pelaku yang menentukan proses berjalannya organisasi sekolah 

dan menentukan solusi permasalahan-permasalahan lembaga yang 

dipimpinnya. Sedangkan proses merupakan aktivitas yang didesain untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah.
34

 Dengan kata 

lain, proses adalah solusi dalam menyelesaikan segala permasalahan di 

sekolah. Adapun proses kreativitas kepala sekolah sebagai berikut: 

a. Akumulasi pengetahuan 

b. Proses inkuibasi  

c. Ide dan gagasan 

d. Implementasi dan evaluasi 

Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah merupakan suatu 

kemampuan yang harus dimiliki dan upaya yang dilakukan terus menerus 

oleh kepala sekolah dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu dan 

mandiri melalui usaha mencari peluang, menciptakan sesuatu yang baru 

atau inovatif, bekerja keras, memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai 

sukses, menggali dan memanfaatkan sumber daya secara realistik, 

meminimalkan resiko, mewujudkan kesejahteraan bagi warganya dan 

masyarakat luas.  
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Menjadi kepala sekolah yang berjiwa wirausaha berarti menjadi 

pemimpin yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk selalu berusaha 

berinovasi, berkerja keras, motivasi yang tinggi, pantang menyerah, 

mencari dan menemukan peluang, serta mengumpulkan sumber daya 

yang diperlukan untuk bertindak. Seorang kepala sekolah harus berani 

mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan. 

Kepala sekolah yang berjiwa wirausaha memiliki kepercayaan diri tinggi 

pada kemampuannya untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, 

kemampuan inilah merupakan ciri khas dari wirausaha. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan  pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan kajian yang rinci atas 

suatu latar atau peristiwa tertentu yang dilakukan peneliti dengan meneliti 

satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Peneliti 

berusaha menemukan semua variabel penting yang terkait dengan subjek 

yang diteliti.  

2. Sumber Data Penelitian 

a. Dokumen 

Digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen yang merupakan catatan terkait dengan 

kejadian atau peristiwa. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar 
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atau karya monumental dari seseorang.
35

 Dokumen ini berupa sumber 

informasi atau data yang sudah ada atau terarsipkan di sekolah 

tersebut, seperti berkas-berkas, video, foto, dan lain sebagainya. 

b. Narasumber  

Narasumber merupakan subjek penelitian yang akan dimintai 

informasi sebagai data yang nantinya dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

penelitian purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
36

 

Narasumber tersebut yakni yang memiliki kualifikasi yang menjadi 

dasar dari penelitian kualitatif yaitu mengetahui, memahami, dan 

mengalami masalah yang akan diteliti secara mendalam. 

Dengan menggunakan teknik penelitian purposive sampling 

dapat ditemukan subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Pendidik, 

dan peserta didik jurusan Teknik Kerja Industri dan jurusan 

Multimedia SMK Islam Al-Qomar Nganjuk. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa metode penelitian yang saling mendukung dan melengkapi yang 

sesuai dengan metodologi riset, yaitu observasi, dokumentasi, dan  

interview. 

a. Observasi 

Peneliti menggunakan observasi nonpartisipan dalam penelitian 

ini. Artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan.
37

 

Teknik ini peneliti gunakan untuk mengobservasi beberapa 

nilai-nilai religius yang diterapkan dan diinternalisasikan melalui 

metode pembiasaan kepada peserta didik di SMK Islam Al-Qomar 

Nganjuk. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.
38

 Dokumen-dokumen 

yang dihimpun disesuaikan dengan tujuan dan fokus masalah. 

Teknik ini peneliti gunakan untuk menghimpun data yang 

sifatnya dokumenter, seperti sejarah berdirinya SMK Islam Al-Qomar 

Nganjuk, data tentang jumlah pendidik dan karyawan, jumlah peserta 

didik, struktur organisasi, serta dokumen lain yang relevan. 

                                                             
37

 Sugiyono, 204. 
38

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 221–22. 



36 

 

c. Interview 

Interview adalah proses tanya jawab penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
39

 

Bentuk interview yang digunakan yaitu interview bebas 

terpimpin, artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada 

informan sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat.
40

 Teknik ini 

tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, namun 

menggunakan pedoman wawancara secara garis besar 

permasalahannya saja, sehingga akan memperoleh data yang 

diinginkan peneliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif yang bersifat analisis deskriptif (analisa data non-statistik), 

yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
41

  

                                                             
39

 Abu Achmadi and Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83. 
40

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 

2003), 63. 
41

 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 248. 



37 

 

Analisis data dimulai dari lapangan dengan menggunakan teknik 

deskriptif analisis tersebut yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisa 

semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian.
42

 Analisis data ini 

dilakukan dalam suatu proses yang pelaksanaannya sudah mulai dilakukan 

dan dikerjakan secara intensif ketika sudah meninggalkan lapangan. 

Untuk lebih rincinya langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data kualitatif yaitu: 

a. Menelaah data yang dikumpulkan dengan beberapa metode  yang 

digunakan. 

b. Melakukan reduksi data, yaitu dengan memilih data yang sekiranya 

dapat diolah lebih lanjut. 

c. Melakukan trianggulasi data, yaitu dengan pengecekan terhadap 

kebenaran data dan penafsiran. Misalnya dari wawancara dengan 

kepala sekolah dapat dicek kebenarannya dengan sumber lainnya 

yaitu pendidik atau peserta didik.
43

 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian validitas dadta dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan cara Triangulasi Data yaitu, proses penguatan bukti dari individu 

yang berbeda, tipe data yang berbeda, atau metode pengumpulan data 

yang berbeda.
44

 Peneliti pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. 
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a) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan  

dengan cara mengecek data yang diperoleh melelui beberapa sumber. 

Data dari sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam 

penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member chcek) dengan tiga sumber data tersebut.
45

 Di bawah ini 

adalah gambar dari triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti. 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber 

 Langkah tiangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah 

mengajukan pertanyaan yang sama kepada pihak yayasan, kepala 

sekolah, serta kepada guru. Jawaban dari ketiga sumber tersebut 

kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan yang sama. 

b) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dillakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan 
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teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga taknik 

pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda.
46

 Dibawah ini adalah triangulasi teknik 

yang dilakukan oleh peneliti. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.2 Triangulasi Teknik 

  Langkah yang peneliti lakukan yaitu, data yang diperoleh 

melalui observasi, kemudian  dikonfirmasi melalui wawancara kepada 

narasumber dan juga dilakukan pengecekan melalui dokumen yang 

ada.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan tesis ini peneliti 

menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi empat bab. 
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Setiap bab mencakup beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, landasan teoritik, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang gambaran umum SMK Islam Al-Qomar 

yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu profil SMK Islam Al-Qomar, visi, 

misi, dan tujuan SMK Islam Al-Qomar, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, keadaan peserta didik, kurikulum 

pendidikan SMK Islam Al-Qomar, serta prestasi dan kerjasama sekolah. 

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berupa analisis dari 

data terpilih yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dikaitkan 

dengan teori. Memaparkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di SMK 

Islam Al-Qomar Nganjuk sebelum adanya peningkatan mutu pendidikan, 

strategi apakah yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan melalui kompetensi kewirausahaan di SMK Islam Al-

Qomar Nganjuk, dan bagaimana hasil peningkatan mutu melalui 

kompetensi kewirausahaan kepala sekolah  SMK Islam Al-Qomar. 

Bab keempat merupakan bab terakhir yang terdiri atas simpulan, 

saran, dan kata penutup. Dan pada akhir tesis dicantumkan daftar pustaka, 

yaitu referensi yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis, dilanjutkan 

dengan lampiran-lampiran 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan: 

1. Kondisi mutu pendidikan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk sebelum 

adanya peningkatan mutu pendidikan yaitu belum adanya akreditasi 

sekolah, gedung sekolah yang belum rapi, keterbatasan pendidik, 

jumlah peserta didik yang masih sedikit, keterbatasan dana pendidikan. 

2. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kompetensi kewirausahaan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk yaitu 

dengan berprinsip pada sifat-sifat kewirausahaan yang 

diimplementasikan melalui strategi: inovasi dengan membaca peluang 

yang ada mengasah kemampuan peserta didik di bidang jasa foto dan 

video, ID card dan sablon, serta jasa servis mobil. Kerja keras dengan 

mengikuti pembekalan kepala sekolah, diklat pendidik penguatan 

program SMK, serta mendukung pendidik yang akan melanjutkan S-2. 

Motivasi yang kuat dalam meningkatkan mutu. Pantang menyerah 

dengan mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang ada di 

SMK Islam Al-Qomar. Memiliki naluri kewirausahaan dengan 

bekerjasama dengan disnaker, melakukan kunjungan industri, serta 

membangun karakter peserta didik untuk siap bekerja, melanjutkan 

study, dan berwirausaha. 
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3. Hasil peningkatan mutu melalui kompetensi kewirausahaan kepala 

sekolah SMK Islam Al-Qomar Nganjuk yaitu peningkatan pada 

kompetensi lulusan ada yang bekerja, dan melanjutkan kuliah. 2) 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 3) standar isi yang sesuai 

dengan kurikulum dan dikembangkan sesuai dengan jurusan. 4) 

pendidik yang berkompeten dan profesional, serta peserta didik yang 

semakin bertambah. 5) sarana dan prasarana yang memadai dengan 

teknologi yang canggih. 6) pembiayaan pendidikan dari dana BOS, 

PKH, SPP, serta hasil kelompok usaha sekolah. 7) penilaian yang 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan, dan prestasi peserta didik 

yang meningkat.  

B. Saran-saran 

1. Pihak Yayasan 

a. Terus berusaha meningkatkan pembinaan dan memotivasi para 

pendidik. 

b. Menambah sarana dan prasara untuk menunjang proses belajar 

mengajar sehingga tercapai sekolah yang bermutu tinggi. 

2. Kepala Sekolah 

a. Terus menjaga hubungan baik dengan yayasan, pendidik, staf, 

maupun pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan mutu 

sekolah. 
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b. Meningkatkan pemberian pengarahan dan lebih tegas terhadap 

pendidik untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan 

keteledoran dalam membimbing peserta didiknya. 

c. Terus berupaya mencari peluang yang ada di sekitar untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh warga sekolah. 

d. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madarasah 

dengan mempertimbangkan pangsa pasar dan kemajuan teknologi. 

3. Pendidik 

a. Lebih meningkatkan profesionalitas dalam proses belajar mengajar. 

b. Lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode mengajar agar 

apa yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh peserta 

didik. 

c. Meningkatkan kerjasama dan solidaritas dalam membantu kepala 

sekolah meningkatkan mutu sekolah. 

4. Orang tua  

a. Lebih menjalin komunikasi yang baik dengan pihak SMK Islam 

Al-Qomar terkait perkembangan anak mereka. 

b. Mengontrol dan mengingatkan anak untuk mampu mandiri, dan 

memotivasi bahwa setiap anak mempunyai kelebihan dan potensi 

yang dapat dikembangkan agar mampu menciptakan lapangan 

usaha sendiri. 

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmad, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya, 
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sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat 

teriring salam juga senantiasa peneliti haturkan kepada Rasulullah 

Muhammad saw yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya.  

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan 

jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan 

kemampuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ada. Oleh karena 

itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak guna memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.  
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Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018 

Waktu   : 10.20-10.45 WIB 

Tempat  : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber Data  : Muhammad Khaliq Ridha, M.Pd. 

Deskripsi data : 

Informan adalah kepala SMK Islam Al-Qomar. 

Wawancara kali ini adalah wawancara pertama yang bertempat di 

SMK Islam Al-Qomar. Pertanyaan yang disampaikan berupa 

kapan berdirinya sekolah dan bagaimana keadaannya, jumlah 

peserta didik dan pendidik, prestasi apa saja yang sudah diraih, 

perkembangannya apa saja, serta usaha apa saja yang sudah 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah. 

Dari hali wawancara tersebut dapat diketahui bahwa SMK 

Islam Al-Qomar berdiri pada bulan Juni tahun 2013 dan mulai 

beroperasi pada bulan Januari 2014. Sejak beroperasi tahun 2014 

dana BOS juga cair. Siswa pertama sekolah ini ada 2 kelas dan 

jumlah guru dan tenaga kependidikan ada 26 orang. Siswa kami 

70 % berdomisili di pondok dan sebagiannya nglaju (berangkat 

dari rumah masing-masing). Alhamdulillah tahun demi tahun 



siswa kami bertambah, dan itu menjadi motivasi kami untuk lebih 

meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas penunjang 

pembelajaran. Hingga pada tahun 2017 sekolah ini mendapatkan 

bantuan rehap dari pemerintah. Banyak sekali program 

pemerintah yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di 

SMK Islam Al-Qomar ini, baik itu dana BOS, PKH, rehap 

gedung dan lain sebagainya. Ada yang bantuan langsung untuk 

semua SMK, ada pula yang kita harus mencari informasi dan 

mengajukan proposal bantuan. Semuanya sudah terdistribusi 

untuk siswa, guru dan karyawan, gedung, sesuai dengan porsinya 

masing-masing. Kita juga mengikuti lomba-lomba, pelatihan, dan 

bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus. Hal tersebut 

merupakan langkah kami supaya siswa dapat terampil, mandiri, 

dan mempunyai wadah untuk mengamalkan ilmunya di sekolah 

istilahnya sekalian praktek lah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 11 april 2018 

Waktu   : 10.45-11.20 WIB 

Tempat  : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber Data  : Muhammad Khaliq Ridha, M.Pd. 

Deskripsi data : 

Alhamdulillah tahun ini dapat bantuan untuk 

pembangunan bengkel dan perluasan lokal sekolah, memang 

tempatnya agak jauh tapi nanti semua kegiatan pembelajaran 

akan pindah ke lokal yang baru semua. Prospek kemajuan SMK 

Islam Al-Qomar ini kalau boleh dibilang cukup cepat dibanding 

sekolah lain. Dalam waktu 3 sejak berdirinya saja kita sudah bisa 

melaksakan UNBK mandiri, bahkan Madarasah Aliyah yayasan 

juga melaksanakan UNBK di sekolah kami selama 2 tahun ini. 

Banyak faktor juga tentunya dalam memajukan dan 

meningkatkan mutu sebuah sekolah. Diantara faktor 

pendukungnya yaitu kepala yayasan yang selalu mendukung 

kegiatan sekolah, wakil kepala yang masih muda-muda sehingga 

cepat diajak maju, perhatian dari pemerintah berupa bantuan 

dana, dan juga wali siswa yang senantiasa mendukung kegiatan 

sekolah dan mau diajak maju untuk masa depan putra-putrinya. 



Adapun kendala yang kami hadapi diantaranya kurangnya dana 

sehingga kami harus pandai-pandai memutar otak untuk 

memperoleh dana, guru praktisi dalam artian kuliahnya tidak 

sesuai dengan jurusan mata pelajaran yang diampu akan tetapi 

mereka mempunyai sertifikan keahlian yang sesuai dengan mata 

pelajran yang diampu.  

Berawal dari keterbatasan dana ini sehingga saya sebagai 

kepala sekolah harus kreatif membuat inovasi-inovasi yang tidak 

hanya menghasilkan tapi juga bisa membantu anak dalam 

mengamalkan ilmunya. Dari situlah kami memberikan fasilitas 

untuk praktik siswa hingga mereka bisa membuat hasil karya 

yang bisa dijual dan dinikmati hasilnya baik untuk mereka sendiri 

maupun sekolah. Contohnya kami punya mesin sablon yang bisa 

digunakan untuk siswa multimedia khususnya belajar sablon dan 

pin, dan alhamdulillah sering dapat pesanan sablon untuk 

seragam olahraga, pin sekolah, dan cetak nama siswa dari 

beberapa sekolah di daerah kami. Kelebihannya kami juga tidak 

perlu beli maupun pesan di luar karena siswa kami sendiri 

mampu untuk membuatnya, lebih menghemat pengeluaran 

tentunya. Ada pula studio foto dan peralatan shoting sehingga 

siswa bisa membuat film pendek yang diikutkan lomba, dan juga 

dapat job untuk foto buat kartu ujian dan foto wisuda, minggu 

depan ada job video shoting pernikahan. Bagi siswa TKR (Teknik 

Kendaraan Ringan) ada bengkel yang letaknya strategis di pinggir 

jalan raya yang selain digunakan untuk praktek siswa juga kalau 



ada masyarakat yang melintas mengalami masalah dengan 

kendaraannya siswa bisa membantu sekaligus praktek tapi 

menghasilkan. Proyek saat ini siswa belajar merakit mobil dan 

sudah jadi mesinnya tinggal finishing saja. Saat ini juga sedang 

ada pembangunan bengkel mobil, alhamdulillah sudah dipasang 

alatnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018 

Waktu   : 10.45-11.20 WIB 

Tempat  : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber Data  : Muhammad Khaliq Ridha, M.Pd. 

Deskripsi data : 

Proyek pembuatan ID Card yang sudah dilaksanakan oleh SMK 

Islam Al-Qomar antara lain pembuatan pin nama peserta didik 

yang di pesan oleh MA Sunan Kalijaga dan SMP IT Al-Qomar, 

ID Card panitia kegiatan lomba maupun kegiatan sekolah. 

Sedangkan sablon untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

diantaranya pembuatan kaos gudep pembina pramuka, seragam 

olah raga, dan juga kaos yang bernuansa islami yang dijual pada 

waktu ada kegiatan besar di yayasan Sunan Kalijaga seperti 

wisuda, ruwatan masal, dan reuni alumni yayasan Sunan Kalijaga 

Pakuncen Patianroowo Nganjuk. Bagi peserta didik TKR (Teknik 

Kendaraan Ringan) ada bengkel yang letaknya strategis di pinggir 

jalan raya yang selain digunakan untuk praktek juga kalau ada 



masyarakat yang melintas mengalami masalah dengan 

kendaraannya siswa bisa membantu sekaligus praktek tapi 

menghasilkan. Proyek saat ini siswa belajar merakit mobil dan 

sudah jadi mesinnya tinggal finishing saja. Saat ini juga sedang 

ada pembangunan bengkel mobil, alhamdulillah sudah dipasang 

alatnya. 

Hal tersebut menjadi penting dikarenakan selain tujuan seperti 

yang dipaparkan sebelumnya, yang menjadi titik berat kepala 

sekolah adalah bertujuan untuk memberikan promosi masyarakat 

bahwasanya nantinya lulusan dari SMK Islam Al-Qomar adalah 

lulusan-lulusan yang siap kerja uji keterampilan yang tinggi. 

Strategi tersebut dinilai sangat berhasil dibuktikan dengan 

meningkatnya peserta didik setiap tahunnya melalui media 

promosi tersebut di samping media promosi yang lainnya. Kepala 

sekolah SMK Islam Al-Qomar memegang prinsip bahwa apa 

yang disaksikan oleh masyarakat itulah yang nantinya menjadi 

penilaian. 

Salah satu bentuk motivasi kuat kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Islam Al-Qomar adalah 



dengan membuka peluang serta mendukung pendidik yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun 

menambah wawasan pada konsentrasi pendidikan yang lain. 

Sebagai contoh ibu Kurnia Indasah yang mendapatkan beasiswa 

LPDP melanjutkan pendidikan S-2 nya di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 11 april 2018  

Waktu   : 12.30-13.15 WIB 

Tempat  : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber Data  : Sony Eko Adisaputro, S,Pd.I, M.Pd. 

Deskripsi data : 

Informan adalah guru Pendidikan Agama Islam yang 

merangkap jabatan sebagai wakil kepala sekolah  bidang 

kesiswaan. Pertanyaan yang disampaikan berupa bagaimana mutu 

pendidikan di SMK Islam Al-Qomar, bagaimana dengan 

akreditasi sekolah, program apa saja yang dilakukan kepala 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, apakah pendidik 

di SMK Islam Al-Qomar memperoleh pelatihan terkait 

pengembangan pembelajaran. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa mutu pendidikan di 

SMK Islam Al-Qomar termasuk sekolah yang cepat berkembang 

mengingat letaknya yang berada di Desa dan belum lama berdiri 

tetapi siswanya sudah banyak dan prestasi siswa yang diperoleh 

juga lumayan banyak. Disamping itu, pendidiknya juga masihh 

muda-muda dan lebih cepat diajak maju sesuai dengan 

perkembangan teknologi saat ini. Untuk masalah akreditasi tahun 



ini baru bisa mengajukan, karena syarat dari pengajuan akreditasi 

minimal sudah meluluskan satu atau dua periode, sedangkan 

tahun ini kami baru meluluskan dua periode. Banyak program 

sekolah yang dilaksanakan untuk meningkatkan mjutu pendidikan 

di SMK Islam Al-Qomar, berbagai inovasi tentu diperlukan 

supaya tidak tertinggal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018 

Waktu   : 10.00-10.45 WIB 

Tempat  : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber Data  : Ahmad Basir Riski Atmaja 

Deskripsi data : 

Informan adalah alumni SMK Islam Al-Qomar angkatan 

pertama. Pertanyaan yang disampaikan seputar kejuruan yang 

dipilih, pelajaran apa saja yang didapat, kegiatan ekstra kurikuler 

apa saja yang diikuti, kegiatan apa saja yang diadakan sekolah 

untuk menyalurkan keahlian yang dimiliki siswa. Setelah lulus 

memilih bekerja atau kuliah, dan apa alasannya. 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Ahmad 

Basir Riski Atmaja melilih jurusan TKR karena memang sesuai 

dengan keahliannya dan ingin memperdalam keilmuannya. 

Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil, tidak hanya materi 

saja tetapi lebih banyak praktek, serta diajarkan juga bekerjasama 

dengan industri-industri yang maju, mandiri, dan juga 

berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian kita. Selain itu 

kegiatan ekstra kurikuler juga banyak, seperti pramuka yang 

sifatnya wajib, PMI, Volly, rebana, dan lain-lain. Pada kelas XI 



siswa diwajibkan melakukan kunjungan industri di Perseroan 

Terbatas yang ada disekitar daerah Jawa Timur, dan pada kelas 

XII diwajibkan untuk magang supaya siswa dapat 

mempraktekkan apa yang telah didapat di sekolah dan itu 

merupakan syarat kelulusan. Setelah lulus sekolah saya memili 

untuk kuliah karena ingin menjadi guru teknik mesin. 

 



Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 

Tanggal  : Selasa, 15 Mei 2018 

Jam   : 08.15-11.30 WIB 

Lokasi   : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber data  : Lingkungan Sekolah 

Deskripsi data : 

Adapun kegiatan kesiswaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya yaitu: 

Perkemahan, Penerimaan Tamu Ambalan, Ospek, Pesantren Ramadhan, Manasik 

Haji, Prakerin, Magang, Ziarah Wali Songo, Kunjungan Industri. Kompetensi 

yang ingin dicapai oleh SMK Islam Al-Qomar kepada peserta didiknya selain 

bidang ilmu pengetahuan umum juga di bidang agama. Kompetensi tersebut 

antara lain beraqidah dan beribadah sesuai syariat Islam, berakhlakul karimah, 

menguasai keahlian seni Islam, mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris secara sederhana, memiliki dasar IPTEK, hafal al-Qur’an minimal 

jus 30 dan surat-surat penting lainnya. Letak sekolah yang berada di lingkungan 

pesantren dan dekat dengan masyarakat sekitar menjadi nilai plus tersendiri bagi 

sekolah terutama menyangkut nilai moral dan perilaku peserta didiknya. Hal ini 

dilihat dari ketakdziman peserta didik terhadap kyainya serta para pendidiknya. 

Interpretasi : 

Mutu pendidikan di SMK Islam Al-Qomar selain dilihat dari capaian 

kompetensi dibidang akademik juga dapat dilihat dari kompetensi non akademik. 

Selain memiliki dasar ilmu pegetahuan dan teknologi, peserta didik juga harus 

memiliki pondasi iman dan taqwa yang kokoh. Hal ini sangat didukung dengan 

letak sekolah yang berada di lingkungan pesantren. 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 

Tanggal  : Kamis, 24 Mei 2018 

Jam   : 09.00-10.15 WIB 

Lokasi   : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber data  : Lingkungan Sekolah 

Deskripsi data : 

Gedung SMK Islam Al-Qomar berdiri di atas lahan seluas 15.000 m
2
 yang 

terdiri dari 2 lantai, satu bangunan laboratorium otomotif yang terletak tidak jauh 

dari sekolah, serta mushola yang berada di depan laboratorium. SMK Islam Al-

Qomar merupakan sekolah yang berbasis IT dalam proses KBMnya, hal tersebut 

terlihat pada penggunaan LCD di setiap kelas sehingga memudahkan pendidik 

dalam mempresentasikan materi pelajaran. Sekolah ini juga dilengkapi dengan 

Laboratorium komputer yang memiliki 21 komputer dilengkapi dengan adanya 

jaringan wifi sekolah, Laboratorium Multimedia yang di dalamnya terdapat 

kamera yang canggih, perlengkapan shooting dan fotografi, serta alat-alat 

pembuatan sablon dan ID card serta pin nama. Pada laboratorium otomotif juga 

sudah tersedia alat-alat bengkel, mesin-mesin yang terbaru dan canggih. 

Interpretasi: 

Gedung dan sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen 

penunjang mutu pendidikan. Adanya media dan peralatan yang tersedia di sekolah 

membuat warga sekolah semakin kreatif dan mandiri serta dapat memperlancar 

jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 

Tanggal  : Jum’at, 25 Mei 2018 

Jam   : 08.00-11.00 WIB 

Lokasi   : SMK Islam Al-Qomar 

Sumber data  : Lingkungan Sekolah  

Deskripsi data : 

Peneliti didampingi oleh Bapak Badrussalam melihat lingkungan sekolah 

serta proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Bertepatan pada waktu itu 

setelah selesai ujian sekolah berbasis komputer. Sementara di laboratorium 

multimedia terlihat empat orang siswa sedang mempersiapkan peralatan untuk 

pemotretan iklan produk yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran multimedia 

yaitu Ibu Kurnia Indasah. Peneliti juga melihat beberapa buku koleksi 

perpustakaan mini yang ada diruangan tersebut. Sedangkan di lantai 2 gedung 

SMK Islam Al-Qomar selain ada 3 kelas juga terdapat ruang sablon dan 

pembuatan pin, ada beberapa kaos yang sudah disablon dan dikemas yang 

nantinya akan dijual pada saat acara wisuda, reuni, maupun bazar, sebagian lagi 

pesanan seragam kaos gudep (pramuka) dari sekolah. 

Interpretasi:  

Jiwa kewirausahaan peserta didik sudah mulai ditanamkan sejak berada di 

bangku sekolah, sehingga mereka tidak lagi canggung ataupun bingung ketika 

kelak lulus dari sekolah dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri, atau paling 

tidak mereka mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan lulusan menengah 

atas sederajat. 
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