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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, 

sehingga kami dapat melaksanakan amanat UUD RI 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 

2003 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Sebagai suatu upaya/cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan 

efisien, dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional, maka disusunlah 

suatu perencanaan strategis yang merupakan landasan bagi sekolah dalam 

menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis tersebut 

terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), 

sehingga sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

yang diharapkan. 

Perencanaan strategi pendidikan di SD 3 Karangmalang ini tidak dapat 

terlaksana dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dengan segala hormat kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus; 

2. Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; 

3. Jajaran UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; 

4. Segenap Keluarga Besar SD 3 Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus; 

5. Segenap Pengurus Komite SD 3 Karangmalang Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus; 

6. Instansi terkait yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Akhirnya atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan semoga Allah 

SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita. Amin. 

 

Kudus, 5 Februari 2013 

Kepala SD 3 Karangmalang, 

 

 

 

Sutiyono, S.Pd.SD 

NIP 19640513 198608 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peran strategis bagi 

suatu bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional yang akan dicapai. Salah satu 

tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea 

keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dibutuhkan usaha yang terencana dan terprogram dengan jelas dalam 

agenda pemerintahan yang berupa penyelenggaraan pendidikan. Tujuan 

pendidikan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diriya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Agar kegiatan pendidikan tersebut terencana 

dengan baik maka dibutuhkan kurikulum pendidikan. 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diberikan tugas 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus menjalankan perannya 

dengan baik. Dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan ini, sekolah 

harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan dengan optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional dapat 

menghambat proses pendidikan yang sedang berlangsung dan dapat 

menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

pendidian formal. 

Agar pengelolaan sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, 

dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya/cara untuk mengendalikan 

organisasi sekolah secara efektif dan efisien untuk mengimplementasikan 

pembelajaran sehingga tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Perencanaan 

strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses 
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pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis terdiri dari visi, misi, 

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perumusan 

terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan 

pengelola sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Visi dan misi sekolah, biasanya dipasang pada gerbang masuk sekolah 

dan dicetak besar agar mudah dibaca oleh siapapun. Visi dan misi sebagai 

identitas dan suatu kebanggaan yang menunjukan arah, harapan, tujuan sekolah, 

dan strategi yang dijalankan. Visi dan misi sudah biasa kita dengar, sudah lazim 

kita sebut atau bahkan kita sendiri sudah menentukan visi-misi. Visi dan misi, 

mudah diucapkan namun rumit untuk dirumuskan, apalagi dibahasakan. Bahkan 

terkadang sering terbalik, pengertian visi menjadi misi atau sebaliknya atau lebih 

parah tidak kena kedua-duanya. Sering terjadi bahwa visi dan misi hanya 

mencontek dari lembaga lain tanpa mau mempelajari apa sesungguhnya 

pengertian visi dan misi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah yang dimaksud dengan visi? 

2. Apakah pengertian misi? 

3. Apakah tujuan dirumuskannya visi dan misi sekolah? 

4. Bagaimana program sekolah yang sesuai dengan kurikulum satuan 

pendidikan? 

5. Bagaimana strategi/cara/teknik untuk mencapai program sekolah tersebut? 

 

C. Tujuan Perumusan Visi dan Misi Sekolah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan 

perencanaan sekolah adalah sebagai berikut; 

1. Mendeskripsikan tentang pengertian visi. 

2. Mendeskripsikan tentang pengertian misi. 
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3. Mengidentifikasi tujuan sekolah berdasarkan visi dan misi. 

4. Mendeskripsikan program sekolah yang sesuai kurikulum satuan 

pendidikan. 

5. Mendeskripsikan strategi/cata/teknik mencapai program sekolah. 

 

D. Manfaat Perumusan Visi dan Misi Sekolah 

Manfaat dari perumusan visi, misi, dan program sekolah adalah : 

1. Sebagai cita-cita dan harapan sekolah di masa depan. 

2. Sebagai acuan dalam mengelola pendidikan/pembelajaran di sekolah. 

3. Sebagai pedoman dalam melangkah bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Visi 

Visi adalah “what be believe we can be” yaitu gambaran masa depan. 

Visi merupakan sebuah impian yang akan dicapai, di masa yang akan datang. 

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan, dan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu 

tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem 

yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi 

selama masa yang panjang tersebut.  

Menurut Wibisono (2006, p. 43), Visi merupakan rangkaian kalimat yang 

menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin 

dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan 

“want to be” dari organisasi atau sekolah. Visi juga merupakan hal yang sangat 

krusial bagi sekolah untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. 

Dalam visi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi, serta kebutuhan sekolah di masa 

depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi 

(2000:122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan 

dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat 

ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, 

serta aspirasi dan cita-cita masa depan. 

Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan 

visi: 

1. Berorientasi ke depan, 

2. Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, 

3. Mengekspresikan kreativitas, 

4. Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi 

masyarakat. 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan 

ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html
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diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang 

menjangkau masa yang akan datang (Akdon, 2006:94). Hax dan Majluf dalam 

Akdon (2006:95) menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan 

sarana untuk: 

1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan 

tugas pokok. 

2. Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan 

stakeholders (sumber daya manusia organisasi, konsumen/citizen, pihak lain 

yang terkait). 

3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan 

perkembangan.  

Pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan 

dengan baik, tidak mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan 

yang mempersatukan semua pihak dalam suatu sekolah. Bagi sekolah visi adalah 

imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa 

datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan 

tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi 

tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa 

depan. 

Visi memiliki peranan yang penting bagi sekolah dalam menentukan arah 

kebijakan dan merupakan karakteristik sekolah tersebut. Menurut Bryson 

(2001:213) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi, 

antara lain: 

1. Visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi. 

2. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi (stakeholder). 

3. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan 

organisasi yang penting.  

Menurut Akdon (2006:96), terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan 

visi, antara lain: 

1. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang 

ingin diwujudkan. 
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2. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk 

menunjukkan kinerja yang baik. 

3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 

4. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. 

5. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 

6. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, rumusan visi sekolah yang baik 

seharusnya memberikan isyarat: 

1. Visi sekolah berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama.  

2. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan 

norma dan harapan masyarakat. 

3. Visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang 

ingin dicapai. 

4. Visi sekolah harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya 

inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. 

5. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan 

pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. 

6. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. 

7. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. 

Visi adalah tujuan. Jadi bila visi belum tercapai, maka misinya yang 

harus dirubah. Jangan malah diganti visinya, yang pada akhirnya tujuannya 

menjadi tidak jelas karena berubah-ubah. 

Contoh : 

Visi Sekolah: “Menjadi sekolah terpadu, terbaik, dan terunggul”.  

Maka dalam misi harus dijelaskan, terpadu apanya, terbaik apanya, dan 

terunggul apanya. Setelah diketahui “apanya” maka bagaimana langkah 

mewujudkannya. Dalam misi harus dirinci, langkah-langkah yang akan dituju 

demi mencapai visi. Visi bisa jadi sama dengan lembaga lain. Namun misinya 

yang berbeda, tergantung dari kesepakatan. 
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B. Pengertian Misi 

Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we 

believe we can do). Misi adalah  “what be believe we can do” yaitu “action” 

dari visi. Misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai 

visi tersebut. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh 

lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi sekolah adalah tujuan dan 

alasan mengapa sekolah itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus 

batasan proses pencapaian tujuan sekolah. 

Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004: 8), Di dalam misi, produk dan 

jasa yang dihasilkan oleh lembaga, konsumen yang dilayani, dan teknologi yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Pernyataan misi 

harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi oleh lembaga, siapa yang 

memiliki kebutuhan tersebut, di mana mereka berada dan bagaimana pemuasan 

tersebut dilakukan. 

Menurut Drucker (2000: 87), pada dasarnya misi merupakan alasan 

mendasar eksistensi suatu organisasi. Jadi perumusan misi merupakan realisasi 

yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa 

berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya 

(Prasetyo dan Benedicta, 2004:8). 

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2006, p. 46-47) 

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan 

eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh lembaga kepada 

masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Misi sekolah adalah pernyataan tentang 

sesuatu yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam usahanya mewujudkan visi. 

Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan 

hasil kompromi intepretasi visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju 

serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara mencapai visi. Misi 

adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-

pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006: 97). 
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Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau 

pelayanan yang ditawarkan. Oleh karena itu pernyataan misi harus: 

1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh 

organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. 

2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. 

3. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang 

utama yang digeluti organisasi (Akdon, 2006:98). 

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi 

merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan 

rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata 

lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan 

dalam visi dengan berbagai indikatornya. 

Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, antara lain: 

1. Penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat 

diperlukan oleh masyarakat. 

2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. 

3. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang 

meyakinkan masyarakat. 

4. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga 

bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan 

pelayanan yang tersedia (Akdon, 2006:99). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah 

antara lain:  

1. Pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang 

hendak dicapai oleh sekolah. 

2. Rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan 

“tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana 

pada rumusan visi. 

3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi dan antara 

indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat 

benang merahnya secara jelas. 
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4. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan 

diberikan pada masyarakat (siswa). 

5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing 

yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. 

 

C. Pengertian Tujuan Sekolah 

Tujuan (Goals) merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan 

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor 

kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak 

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan 

kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang (Akdon, 2006:143). 

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program 

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus 

dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian 

tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi. 

Beberapa kriteria dalam merumuskan tujuan, antara lain: 

1. Tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilai-nilai 

organisasi. 

2. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, 

program dan sub program organisasi. 

3. Tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran 

lingkungan, atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. 

4. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. 

5. Tujuan menggambarkan hasil program. 

6. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. 

7. Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai. 

Merumuskan Tujuan Sekolah menggambarkan arahan yang jelas bagi 

sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih 

spesifik dan akuntabel.  
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan sekolah, 

antara lain: 

1. Tujuan sekolah harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel 

(dapat diukur). 

2. Tujuan sekolah merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan 

harus selaras dengan visi dan misi. 

3. Tujuan sekolah menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan 

kapan diselesaikannya? 

 

D. Pengertian Program Sekolah 

Program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program 

operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu 

kelompok yang sama secara sendiri-sndiri atau bersama-sama untuk mencapai 

tujuan dan sasaran (Akdon, 2006:135). Program merupakan kumpulan kegiatan 

nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah atau 

organisasi dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan 

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Wujud nyata sebuah organisasi adalah adanya program operasional 

yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.  

Beberapa ciri-ciri program operasional adalah: 

1. Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, 

sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

2. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk 

implementasi strategi organisasi. 

3. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis 

sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. 

4. Program operasional merupakan penjabaran riil tentang langkah-langkah 

yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. 

5. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah, atau 

bersifat tahunan. 
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6. Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumus-

kan program kerja sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Program kerja sekolah merupakan implemantasi dari tujuan dan strategi 

sekolah, jadi dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan 

strategi yang telah ditetapkan. 

2. Dalam merumuskan program sekolah harus ditentukan siapa yang akan 

menjadi penanggungjawab masing-masing program kerja sekolah dan kapan 

langkah tersebut selesai. 

3. Peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis 

sekolah. 

 

E. Perencanaan Strategis Sekolah 

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi 

untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk 

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) 

untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Amrullah, 2010:4). 

Akdon (2006:302) menyatakan bahwa, langkah langkah perencanaan 

strategis terdiri dari: 

1. Perumusan visi, misi dan nilai-nilai. 

2. Telaah lingkungan strategik, yang terdiri dari analisis lingkungan internal, 

analisis lingkungan eksternal. 

3. Analisis strategik dan kunci keberhasilan. 

4. Rencana Strategis yang terdiri dari merumuskan tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program, kegiata suatu organisasi. 
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Langkah-langkah perencanaan strategis dapat dilihat dalam bagan berikut: 

 

Gambar: Bagan Kerangka Perencanaan Strategis 

 

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui peran visi, misi, tujuan, dan 

program dalam merumuskan perencanaan strategis, antara lain:  

1. Visi dan misi merupakan landasan awal dalam merumuskan perencanaan 

strategis. Visi merupakan imajinasi/gambaran masa depan suatu organisasi, 

yang berperan sebagai pemberi arahan dan motivasi anggota organisasi. 

Misi adalah penjabaran dari visi yang memberikan produk/pelayanan 

kepada publik. Misi berperan untuk mengenalkan para anggota organisasi 

terhadap peran dan fungsi mereka.  

2. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. Dalam perencanaan strategis, rumusan tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, strategi, program, dan kegiatan dalam merealisasikan 

misi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu 

yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah atau organisasi dalam 

rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif 

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam 

perencanaan strategis, program berfungsi untuk menjalankan kebijakan 

strategis yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata.  

http://3.bp.blogspot.com/-kcy4wbk_rhY/T7M9BSZo3II/AAAAAAAAAX0/TRkWCXltsog/s1600/visi+misi.jpg
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, DAN STRATEGI SEKOLAH 

 

A. Visi dan Misi Pendidikan Nasional 

Visi dan Misi pendidikan nasional telah dirumuskan dan dituangkan 

dalam "penjelasan" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Visi dan Misi pendidikan nasional ini 

merupakan bagian yang penting dalam strategi pembaharuan sistem pendidikan. 

 

1. Visi Pendidikan Nasional  

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 

 

2. Misi Pendidikan Nasional 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar. 

c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan. keterampilan, 

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Inonesia. 

 

 

http://zhalabe.blogspot.com/
http://zhalabe.blogspot.com/
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B. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan 

Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter 

Kuat. 

 

2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

a. Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan; 

b. Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan 

kebudayaan; 

c. Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan; 

d. Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan 

dan kebudayaan; 

e. Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan 

pendidikan; 

f. MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan 

Indonesia. 

 

C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

1. Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di bidang pendidikan, pemuda, 

dan olahraga. 

 

2. Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

a. Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan tetap 

memantapkan Wajib Belajar 9 tahun; 

b. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan nonformal 

dan informal; 

d. Melaksanakan pembinaan kepemudaan; 

e. Melaksanakan pembinaan keolahragaan. 
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D. Visi dan Misi UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

1. Visi UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

Prima dalam pelayanan, santun dalam berkomunikasi. 

 

Indikakor Visi UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus 

a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang dapat dinikmati masyarakat; 

b. Tumbuh dan berkembangnya budaya yang santun dalam berkomunikasi 

kepada semua pihak. 

 

2. Misi UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

a. Memberikan pelayanan kepada keluarga UPT Pendidikan Kecamatan 

Gebog dan pihak terkait tepat waktu; 

b. Membantu memberikan solusi bagi yang membutuhkan; 

c. Menyampaikan informasi dinas terkini secepat mungkin; 

d. Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab secara cepat dan tepat; 

e. Mengembangkan budaya senyum, salam, dan sapa kepada semua orang; 

f. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelayanan. 

 

E. Visi dan Misi SD 3 Karangmalang 

1. Visi SD 3 Karangmalang 

Terbentuknya insan yang beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, mandiri, 

demokratis, serta bertanggungjawab. 

 

Indikakor  Visi SD 3 Karangmalang : 

a. Terciptanya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; 

b. Terbentuknya pribadi yang sehat jasmani dan rokhani; 

c. Terbentuknya generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta cerdas dalam menghadapi tantangan hidup; 
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d. Tumbuh dan berkembangnya jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), 

mandiri, dan mampu bersaing di era global; 

e. Terbentuknya pribadi yang demokratis dan bertanggungjawab. 

 

2. Misi SD 3 Karangmalang 

a. Mewujudkan peserta didik yang menghayati terhadap agama yang 

dianut, agar lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Memberikan layanan pendidikan bermutu dengan memperhatikan 

perkembangan dan kemampuan peserta didik, agar menjadi manusia 

yang sehat jasmani dan rokhani; 

c. Melaksanakan PAIKEM, agar peserta didik memiliki bekal ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

d. Menumbuhkembangkan potensi dan semangat belajar kepada seluruh 

warga sekolah; 

e. Membentuk pribadi yang berbudi luhur agar dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat, berjiwa enterpreneurship, mandiri, serta mampu bersaing 

di era globalisasi; 

f. Menanamkan kepribadian yang disiplin, berjiwa demokratis, dan 

bertanggungjawab. 

 

F. Tujuan SD 3 Karangmalang 

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Tujuan SD 3 Karangmalang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

a. Meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan layanan pendidikan 

yang unggul yang ditandai dengan layanan pendidikan dengan berbagai 

model, media, dan teknologi pembelajaran; 

b. Meningkatnya sarana pembelajaran di kelas pada setiap mata pelajaran; 
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c. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dan bakat 

dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal; 

d. Terselenggaranya layanan pendidikan bagi siswa berbakat akademis 

maupun non akademis; 

e. Meningkatnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan 

indah; 

f. Meningkatnya nilai lulusan pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah 

(US); 

g. Meningkatnya pembinaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana 

pengembangan potensi, minat, dan bakat; 

h. Terbentuknya kepeminpinan sekolah yang kuat dengan teamwork yang 

kompak, cerdas, dan dinamis; 

i. Terselenggaranya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang 

transparan dan akuntabel secara bertahap; 

j. Meningkatnya kegairahan dan semangat kerja kolaboratif bagi para 

pendidik dan tenaga pendukung lainnya dalam menjalankan misi sekolah; 

k. Meningkatnya kultur/budaya sekolah yang positif seperti budaya tekun, 

tertib/disiplin, jujur, sportif, gemar membaca, dan berprestasi; 

l. Meningkatnya lingkungan sekolah yang agamis dan mencintai budaya 

luhur bangsa Indonesia; 

m. Memiliki Unit Kesehatan Siswa yang memadai; 

n. Meningkatnya peran dan profesionalisme komite sekolah. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Penetapan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM/KKM) adalah 

75; 

b. Rata-rata Nilai UN meningkat 0,5; 

c. Guru yang menggunakan sarana teknologi meningkat minimal 10% 

d. Guru yang menggunakan laboratorium meningkat minimal 10% 

e. Melaksanakan bimbingan olimpiade sehingga prestasi lebih meningkat; 

f. Mengajukan proposal Laboratorium Komputer; 



22 

 

g. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi di berbagai event kejuaraan, 

baik akademis maupun non akademis; 

h. Memiliki perlengkapan bahan ajar yang baik; 

i. Memiliki perlengkapan media pembelajaran yang variatif; 

j. Memiliki data penilaian siswa yang lengkap; 

 

G. Program Kerja SD 3 Karangmalang 

1. Standar Isi 

a. Memiliki dokumen 1 Kurikulum SD 3 Karangmalang; 

b. Menyusun muatan mata pelajaran (8 Mata pelajaran : Pendidkan Agama , 

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial,  Seni Budaya dan 

Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan); 

c. Mengembangkan muatan lokal  dengan materi pembelajarannya (Bahasa 

Jawa dan Bahasa Inggris); 

d. Mengembangan program pengembangan diri dengan materi 

pembelajaran/kompetensi dasar baik mutan lokal wajib atau pilihan. 

 

2.  Standar Kompetensi Lulusan 

a. Menaikkan Standar Kelulusan Tingkat kompetensi untuk mencapai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; 

b. Menaikan persentase siswa yang melanjutkan ke SMP yang berkualitas; 

c. Menaikkan standar kenaikan kelas tingkat kompetensi untuk mencapai 

kualifikasi kemampuan siswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

  

3.  Standar Proses 

a. Menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan 

format KTSP untuk mata pelajaran; 
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b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

format KTSP digunakan untuk pedoman dalam proses pembelajaran : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Menaikkan persentase standar kualifikasi akademik (S1/DIV) dan 

kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi paedagogik, 

kepribadian, sosial, dan professional; 

b. Meningkatkan frekuensi Pendidikan dan Pelatihan kompetensi pendidik 

melalui kegiatan KKKS/KKG; 

No. Silabus Mata pelajaran Kelas 

1. Tema/ Tematik I 

2. Tema/ Tematik II 

3. Tema/ Tematik III 

4. a. Pendidikan Agama IV,V, dan VI 

 
b. Pendidikan Kewarganegaraan IV,V, dan VI 

 
c. Bahasa Indonesia IV,V, dan VI 

 
d. Matematika IV,V, dan VI 

 
e. Ilmu Pengetahuan Alam IV,V, dan VI 

 
f. Ilmu Pengetahuan Sosial IV,V, dan VI 

 
g. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan IV,V, dan VI 

 
i. Teknologi Informasi dan Komunikasi IV,V, dan VI 

No. Silabus Mata pelajaran Kelas 

1. Tema/ Tematik I 

2. Tema/ Tematik II 

3. Tema/ Tematik III 

4. a. Pendidikan Agama IV,V, dan VI 

 
b. Pendidikan Kewarganegaraan IV,V, dan VI 

 
c. Bahasa Indonesia IV,V, dan VI 

 
d. Matematika IV,V, dan VI 

 
e. Ilmu Pengetahuan Alam IV,V, dan VI 

 
f. Ilmu Pengetahuan Sosial IV,V, dan VI 

 

g. Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

h.Kesehatan 
IV,V, dan VI 

 
i. Teknologi Informasi dan Komunikasi IV,V, dan VI 
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c. Memberdayakan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan inhouse 

trainning untuk mencapai pengembangan kompetensi guru. 

d. Meningkatkan persentase peserta sertifikasi pendidik. 

 

5. Standar Sarana dan Prasarana 

a. Memberdayakan sarana dan prasarana yang dapat melayani 6 rombongan 

belajar untuk mencapai  atau melampaui standar; 

b. Menata lahan, lingkungan, penampilan fisik sekolah yang dapat 

digunakan secara efektif untuk membangun sarana dan 

prasarana  berupa  bangunan dan tempat bermain/olahraga yang terhindar 

dari bahaya/ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa, terhindar dari 

pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara; 

c. Mengembangkan bangunan gedung sekolah yang  terpadu sesuai 

dengan  standar untuk 28 peserta didik  per rombongan belajar  rasio 

minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik 2 m
2. 

Bangunan 

memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri:
 

koefisien dasar 

bangunan maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian 

maksimum. Bangunan memenuhi syarat keselamatan: konstruksi yang 

stabil dan kukuh, dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif 

untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir; 

d. Memberdayakan ketentuan sarana dan prasarana yang standar yaitu, 

ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang UKS, 

ruang  pimpinan, ruang guru, tempat beribadat, jamban, gudang, dan 

tempat bermaian/olahraga; 

e. Memberdayakan (perbaikan dan perawatan) sarana meubeler: meja, 

kursi, almari, dan rak agar menjadi standar. 

 

6. Standar Pengelolaan Pendidikan 

a. Merumuskan visi sekolah, yaitu cita-cita yang akan dicapai dalam jangka 

panjang dan realistis. Adapun Visi SD 3 Karangmalang adalah: 
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”Terwujudnya insan yang beriman dan takwa, sehat, cerdas, mandiri, 

demokratis, serta bertanggungjawab.”; 

b. Menentukan  indikator ketercapaian; 

1) Terciptanya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

2) Terbentuknya pribadi yang sehat jasmani dan rokhani; 

3) Terbentuknya generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta cerdas dalam menghadapi tantangan hidup; 

4) Tumbuh dan berkembangnya jiwa entrepreneurship (wirausaha), 

mandiri, dan mampu bersaing di era global; 

5) Terbentuknya pribadi yang demokratis dan bertanggungjawab. 

c. Merumuskan misi sekolah, yaitu cita-cita yang akan dicapai dalam 

jangka pendek  dan  realistis. Adapun misi SD 3 Karangmalang adalah : 

1) Mewujudkan peserta didik yang menghayati terhadap agama yang 

dianut, agar lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa; 

2) Memberikan layanan pendidikan bermutu dengan memperhatikan 

perkembangan dan kemampuan peserta didik, agar menjadi manusia 

yang sehat jasmani dan rokhani; 

3) Melaksanakan PAIKEM, agar peserta didik memiliki bekal ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

4) Menumbuhkembangkan potensi dan semangat belajar kepada 

seluruh warga sekolah; 

5) Membentuk pribadi yang berbudi luhur agar dapat bersosialisasi 

dengan masyarakat, berjiwa enterpreneurship, mandiri, serta mampu 

bersaing di era globalisasi; 

6) Menanamkan kepribadian yang disiplin, berjiwa demokratis, dan 

bertanggungjawab. 
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d. Merumuskan tujuan sekolah, yaitu cerminan yang ingin dicapai. sebagai 

berikut : 

1) Tujuan Umum 

a) Meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan layanan 

pendidikan yang unggul yang ditandai dengan layanan 

pendidikan dengan berbagai model, media, dan teknologi 

pembelajaran; 

b) Meningkatnya sarana pembelajaran di kelas pada setiap mata 

pelajaran; 

c) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dan 

bakat dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara lebih 

optimal; 

d) Terselenggaranya layanan pendidikan bagi siswa berbakat 

akademis maupun non akademis; 

e) Meningkatnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, 

tertib, dan indah; 

f) Meningkatnya nilai lulusan pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian 

Sekolah (US); 

g) Meningkatnya pembinaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

sarana pengembangan potensi, minat, dan bakat; 

h) Terbentuknya kepeminpinan sekolah yang kuat dengan 

teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis; 

i) Terselenggaranya manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah yang transparan dan akuntabel secara bertahap; 

j) Meningkatnya kegairahan dan semangat kerja kolaboratif bagi 

para pendidik dan tenaga pendukung lainnya dalam menjalankan 

misi sekolah; 

k) Meningkatnya kultur/budaya sekolah yang positif seperti budaya 

tekun, tertib/disiplin, jujur, sportif, gemar membaca, dan 

berprestasi; 
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l) Meningkatnya lingkungan sekolah yang agamis dan mencintai 

budaya luhur bangsa Indonesia; 

m) Memiliki Unit Kesehatan Siswa yang memadai; 

n) Meningkatnya peran dan profesionalisme komite sekolah. 

 

2) Tujuan Khusus 

a) Penetapan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM/KKM) 

adalah 75; 

b) Rata-rata Nilai UN meningkat 0,5; 

c) Guru yang menggunakan sarana teknologi meningkat minimal 

10% 

d) Guru yang menggunakan laboratorium meningkat minimal 10% 

e) Melaksanakan bimbingan olimpiade sehingga prestasi lebih 

meningkat; 

f) Mengajukan proposal Laboratorium Komputer; 

g) Meningkatkan dan mempertahankan prestasi di berbagai event 

kejuaraan, baik akademis maupun non akademis; 

h) Memiliki perlengkapan bahan ajar yang baik; 

i) Memiliki perlengkapan media pembelajaran yang variatif; 

j) Memiliki data penilaian siswa yang lengkap; 

 

7.  Standar Pembiayaan 

a. Program Sekolah Gratis dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien 

dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang bersumber dari APBN 

(Pusat) Rp 580.000,00 per siswa, APBD Provinsi Rp 30.000,00 per 

siswa, dan APBD Kabupaten Rp 15.000,00 per siswa  per tahun; 

b. Merumuskan RKAS/RAPBS yang realistik, transparansi, dan akuntabel; 

c. Membangun kerjasama dengan penyandang dana dan Komite Sekolah 

untuk pengembangan sekolah. 
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8.  Standar Penilaian 

a. Menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) per Mata Pelajaran; 

b. Melaksanaan Program Pembelajaran tindak lanjut (terdiri program 

perbaikan dan pengayaan/akselerasi)  yang terencana dan terprogram; 

c. Membuat standar atau kriteria penilaian; 

d. Melaksanaan program penilaian yang meliputi Ulangan Harian, Ulangan 

Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan 

Kenaikan Kelas (UKK), Tes Kemampuan Dasar (TKD), Ujian Sekolah 

(US), dan Ujian Nasional (UN). 

  

H. Strategi Pengelolaan SD 3 Karangmalang 

Perubahan-perubahan di pelbagai aspek kehidupan seperti teknologi, 

politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks dan penuh ketidakpastian. 

Berubahnya budaya dan terbukanya arus informasi, semakin menyebarnya arus 

teknologi komunikasi, sistem politik (sistem desentralisasi yang semakin luas), 

tingginya persaingan baik teknologi maupun ekonomi sebagai akibat arus 

globalisasi. Perubahan dan pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, 

memerlukan pengembangan organisasi sekolah. 

Pengembangan organisasi sekolah harus dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensinya. Pengembangan sekolah dilakukan agar sekolah dapat “survive” 

terhadap berbagai perubahan. Pada konteks pendidikan dapat dilakukan dengan 

merubah paradigma manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah, 

melalui: 

1. Penerapan konsep mutu dalam pengelolaan sekolah, artinya derajat 

(tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 

maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks 

pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil 

pendidikan. Pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input (manajemen 

sekolah, dukungan administrasi, bahan ajar, sarana dan prasarana, serta 

sumber daya lainnya) untuk penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam 

konteks “Hasil Pendidikan” yang bersifat tangibel adalah prestasi sekolah 
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berupa student achievement (tes kemampuan akademis) atau prestasi siswa 

pada bidang tertentu, bahkan prestasi sekolah yang bersifat intangibel, 

misalnya; suasana disiplin, keakraban, kebersihan dll). Sistem Manajemen 

Mutu (QMS) didefinisikan sebagai struktur organisasi, tanggung jawab, 

prosedur-prosedur, dan sumber-sumber daya untuk penerapan sistem 

manajemen mutu, jadi suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan 

prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem 

yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses atau produk 

(barang dan atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Bentuk 

QMS dapat dirancang dan dikembangkan oleh sekolah secara mandiri (non 

formal) atau adopsi (formal). Peningkatan Kinerja Sekolah menggunakan 

QMS menuju Total Quality Management (TQM) yaitu bentuk pendekatan 

manajemen menyeluruh untuk meningkatkan kinerja sekolah secara terus 

menerus.   

 

2. Penerapan konsep manajemen berbasis proses, menurut Gaspaerz, suatu 

proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, 

metode, dan mesin atau peralatan dalam lingkungan untuk menghasilkan nilai 

tambah output bagi pengguna atau pelanggan. Manajemen berbasis proses 

menempati posisi begitu penting dalam perkembangan manajemen modern, 

dikarenakan pada umumnya semua produk/jasa diproduksi atau diserahkan 

kepada pelanggan melalui suatu proses kerja. Berdasarkan pemikiran bahwa 

kepuasan masyarakat adalah hal utama dalam kerangka keberlangsungan 

suatu sekolah, maka proses pembelajaran itulah yang perlu ditingkatkan 

performansinya secara terus menerus agar mampu memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat secara terus menerus pula. Dengan kata lain konsep 

manajemen proses akan berkaitan dengan perbaikan kualitas. Konsep 

Manajemen Proses menurut Gabriel Pall (1987) menyebutkan ada enam 

komponen dalam implementasi Manajemen Proses, meliputi: (a) 

Kepemilikan (ownership) tanggung jawab desain, operasional, dan 

perbaikan proses; (b) Perencanaan (planning) melakukan suatu pendekatan 
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terstruktur dan terdisiplin untuk mengerti, mendefinisikan, dan 

mendokumentasikan semua komponen dalam proses dan hubungan antar 

komponen utama; (c) Pengendalian (control) menjamin efektivitas, di mana 

semua output dapat diperkirakan dan konsisten dengan ekspektasi pelanggan; 

(d) Pengukuran (measurement) memetakan performansi atribut terhadap 

kebutuhan pelanggan dan menetapkan kriteria untuk akurasi, presisi, dan 

frekuensi perolehan data; (e) Perbaikan dan peningkatan (improvement) 

meningkatkan efektivitas dari proses melalui perbaikan yang 

diidentifikasikan secara tetap; (f) Optimisasi (optimization) meningkatan 

efisiensi dan produktivitas dengan perbaikan yang diidentifikasi secara tetap. 

Tahapan Implementasi untuk menjalankan sistem manajemen dengan 

berbasis proses, menciptakan quality awareness dikalangan internal, 

meningkatkan partisipasi guru dan karyawan serta meninjau ulang sistem 

manajemen mutu yang sedang berlaku. Menetapkan working group dan wakil 

manajemen mutu serta meredefinisi struktur organisasi dan tupoksi. 

Menetapkan tujuan kualitas dan implementasi system. Menyepakati bahwa 

fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh suatu bentuk prosedur standar (POS). 

Memperkenalkan sistem dokumentasi pada setiap aktivitas baik POS maupun 

instruksi kerja. 

3. Melakukan pengembangan sistem manajemen kualitas, bisa berupa 

adopsi atau membuat rancangan sistem manajemen kualitas secara mandiri. 

4. Menjalankan sistem manajemen secara konsisten melalui perbaikan 

terus menerus (continual process improvement) menuju Total Quality 

Management (TQM). Jika hal ini dapat direalisasikan, maka kualitas 

pengelolaan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolahpun akan 

meningkat, Perubahan paradigma strategi pengelolaan manajemen sekolah 

untuk menghadapi era globalisasi yang hyperkompetitif, akan memungkinkan 

pengelolaan sekolah yang memberi perhatian secara penuh kepada mutu 

untuk memenangkan kompetisi.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan tentang Perencanaan Strategis yang terdiri dari 

visi, misi, tujuan, program, dan strategi pengelolaan sekolah di SD 3 

Karangmalang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas, maka diperlukan suatu 

rumusan visi, misi, tujuan, program, dan strategi pengelolaan sekolah yang 

terintegrasi dalam perencanaan strategis sekolah. 

2. Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, program, dan strategi sekolah 

tersebut harus dapat menjawab tentang pertanyaan:  

a. Bagaimana gambaran sekolah yang ingin diwujudkan di masa yang 

akan datang?  

b. Produk/layanan apa yang akan diberikan dalam rangka mewujudkan 

misi?  

c. Bagaimana kondisi yang akan diwujudkan sekolah di masa yang akan 

datang?  

d. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam mewujudkan 

kondisi sekolah di masa yang akan datang?  

3. Perencanaan strategis merupakan panduan bagi sekolah dalam menjalankan 

proses pendidikan dalam tingkat satuan pendidikan masing-masing.  

4. Perumusan visi, misi, tujuan, program, dan strategi sekolah yang berkualitas 

akan menentukan gambaran masa depan sekolah yang diinginkan, karena 

visi, misi, tujuan, dan program yang terintegrasi dalam perencanaan 

strategis, akan menjadi acuan sekolah dalam melakukan aktivitasnya 

sebagai lembaga pendidikan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan dalam mewujudkan sekolah berkualitas, adalah: 
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1. Rumusan visi, misi, tujuan, program, dan strategi sekolah agar dicantumkan 

secara lengkap dalam perencanaan strategis sekolah; 

2. Rumusan visi, misi, tujuan, program, dan strategi sekolah agar mengacu 

pada persyaratan dan kondisi, serta cita-cita yang akan dicapai sekolah; 

3. Perumusan visi, misi, tujuan, program, dan strategi sekolah hendaknya 

diketahui dan dipahami oleh segenap stakeholder sekolah, agar mereka 

dapat mengetahui fungsi, peran, dan tugas yang harus dilakukan. 
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