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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manajemen strategik sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional 

yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Penerapan manajemen 

strategi dalam pengelolaan lembaga sekolah sangat diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan atau pencapaian pendidikan yang bermutu. 

Urgensi manajemen strategik dalam konteks saat ini yaitu pada  pimpinan 

puncak dalam suatu organisasi terutama organisasi pendidikan, harus mampu 

merumuskan dan menentukan strategik organisasi yang tepat sehingga organisasi yang 

bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, akan tetapi tangguh 

melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakin 

meningkat efektivitas dan produktivitasnya. (Harapan et al., 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian Yulia Nurul Maulida (2018), menunjukan bahwa 

bahwa pelaksanaan manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MTs N 1 Grobogan mencakup pada kegiatan yang dilakukan yaitu menentukan 

kebijakan madrasah, memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan, mengalokasikan 

sumber daya manusia, serta mengembangkan budaya madrasah. Hasil pelaksanaan 

manajemen strategik yang dihasilkan di MTs N 1 Grobogan yaitu meningkatnya 

kinerja sumber daya manusia, proses pembelajaran yang efektif, meningkatnya prestasi 

siswa,meningkatnya standar kompetensi siswa, dan daya tarik masyarakat tinggi 

sehingga hal tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2020 menurut Bapa 

Saleh Kurnia S.Si selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MI Terpadu Ar-

Rifki Cileunyi Bandung diperoleh fenomena bahwa MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi 

Bandung merupakan lembaga pendidikan dasar swasta yang berakreditasi A dengan 

sistem Full Day School yang diselenggarakan secara Terpadu antara pendidikan islam 

dengan pendidikan umum. MI Terpadu Ar-Rifki telah menyusun manajemen strategik 
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untuk mengatasi gejala-gejala negatif yang mengakibatkan adanya masalah mutu 

pendidikan dengan menyusun Strategi dan langkah-langkah tekhnis meliputi (1) Segi 

Pembelajaran, MI Terpadu Ar-Rifki memiliki muatan akademik yang khas yaitu 

memiliki program tahfidz yang mewajibkan siswanya hafal Al-Qur’an minimal 3 Juz 

yaitu Juz 28, 29, dan 30 yang akan diujikan untuk diwisuda tahfidz, juga program 

unggulan lainnya seperti Tilawah, Mahfudzat, Imla dan Khat  (2) Segi Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan yaitu MI Terpadu Ar-Rifki melakukan peningkatan profesionalisme 

guru dengan diadakannya training bahasa inggris, diklat atau workshop. (3) Segi 

Sarana Prasarana yaitu MI Terpadu Ar-Rifki memiliki sarana prasarana yang memadai 

yaitu terdapat ruangan kelas dengan media pembelajaran yang lengkap seperti infokus, 

papan tulis dan alat-alat peraktikum, juga memiliki ruangan aula dan masjid (4) Segi 

Program Unggulan, yaitu MI Terpadu Ar-Rifki memiliki program unggulan 

pendidikan karakter. Pertama pendidikan karakter islami, dengan membiasakan 

membaca Al-Qur’an sebelum dimulainya pembelajaran, membiasakan solat dhuha, 

dzuhur dan asar berjamaah disertai dengan dzikir dan mushafahah. Kedua pendidikan 

karakter kewirausahaan, yaitu dengan menugaskan siswa untuk membuat produk dan 

memasarkan kepada siswa lainnya. (5) Segi Rekrutmen Peserta Didik, MI Terpadu Ar-

Rifki selalu melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan cara wawancara, 

pihak yang mewawancarainya terdiri dari internal sekolah yaitu kepala sekolah dan 

guru dan juga dari eksternal sekolah yaitu dari psikologi sehingga tidak semua siswa 

diterima di sekolah tersebut, tetapi hanya orang pilihan yang lulus pada tahap seleksi. 

Dari yang sudah dipaparkan, maka MI Terpadu Ar-Rifki menerapkan strategi sekolah 

sehingga mampu bersaing, tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara 

maksimal, seperti minimnya dokumentasi dalam setiap tahapan manajemen strategik, 

dalam perumusan analisis SWOT yang dilakukan oleh MI Terpadu Ar-Rifki tidak 

dijelaskan secara rinci tahapan melakukan analisis dan ukuran ketepatan analisis, tidak 

dilakukan pengukuran yang jelas mengenai keberhasilan manajemen strategik, serta 

hal lain yang memperngaruhi terhadap pelaksanaan manajemen strategik madrasah. 
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Berdasarkan fenomena dan identifikasi yang telah dipaparkan, maka akan 

diteliti dalam bentuk judul “Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan menjadi rumusan  

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar Alamiah MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung ? 

2. Bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal di MI Terpadu Ar-Rifki 

Cileunyi Bandung? 

3. Bagaimana Formulasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung ? 

4. Bagaimana implementasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung? 

5. Bagaimana hasil pelaksanaan manajemen strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung? 

6. Bagaimana evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan 

MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan tujuan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan hal-hal berikut:  

1. Untuk Mengetahui Latar Alamiah di MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 

2. Untuk Mengetahui analisis lingkungan internal dan eksternal di MI Terpadu 

Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 

3. Untuk Mengetahui formulasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 

4. Untuk Mengetahui implementasi manajemen strategik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 
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5. Untuk Mengetahui evaluasi manajemen strategik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 

6. Untuk Mengetahui hasil pelaksanaan manajemen strategik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung. 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian tersebut maka diharapkan berguna untuk 

sebagai berikut: 

1. Teoritis, dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan keilmuan khususnya kajian mengenai teori manajemen 

pendidikan Islam yang dispesifikasikan pada konsep manajemen strategi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Islam 

umumnya dalam memecahkan masalah-masalah yang ada terkait manajemen 

strategik.  

2. Praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung agar dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi serta masukan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen strategi 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan yang sangat 

berguna saat ini dan besok ketika berkecimpung langsung dalam 

manajemen suatu madrasah atau sekolah. 

c. Bagi khalayak umum, diharapkan sebagai bahan telaah terhadap 

pendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan perbandingan dalam dunia 

pendidikan sehingga mampu menentukan layanan pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan. Sehingga dapat menciptakan komitmen bersama untuk 

mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga yang dikelola di masa mendatang. 



 

5 
 

E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penelitian kualitatif 

terlebih dahulu akan membahas latar alamiah sebagai ciri yang membedakan dari pada 

jenis penelitian lainnya, penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti latar alamiah 

atau pada konteks dari suatu keutuhan. “Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah 

menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat 

dipahami jika pisahkan dari konteksnya”. Menurut Linclon dan Guba situasi yang 

demikian itu didasarkan atas beberapa asumsi: (1) tindakan pengamatan mempengaruhi 

apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada 

keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman: (2) konteks sangat menentukan 

dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang 

berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan; dan 

(3) sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang akan 

dicari. Penjabaran tersebut membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan 

sebagian waktunya apakah disekolah, keluarga, tetangga, dan lokasi lainnya untuk 

meneliti masalah pendidikan atau sosiologi (Moleong, 2011). Atas dasar tersebut, 

penelitian dengan pendekatan kualitatif ini akan mengkaji masalah landasan latar 

alamiah di MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung sebagai setting penelitian. 

Objek pembahasan dalam penelitian ini terletak pada aspek manajemen 

strategik. Manajemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan 

tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila definisi ini dikaitkan dengan 

terminologi, maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan sebagai proses 

perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan 

tindakan strategis sekolah dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif 

(Susanto, 2015). 

Menurut Husen Umar dalam Taufiqurakhman Manajemen strategik merupakan 

suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (Formulating), penerapan (Implementing), 

Evaluasi (Evaluating) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang 
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memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang 

(Taufiqurakhman, 2016). Tercakup di dalamnya mengenali dan menganalisa 

lingkungan, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan melakukan 

evaluasi strategi berikut pengendalian. Menurut (Taufiqurakhman, 2016) bahwa 

manajemen strategi mencakup: 

1. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar 

mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangan 

dalam bentuk rencana strategi (renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan 

operasional, yang kemudian dijabarkan juga dalam bentuk program kerja dan 

proyek tahunan. 

2. Renstra berorientasi pada jangkauan masa depan. 

3. Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan starategi induk, dan tujuan 

strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan 

rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan 

manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat didalamnya. 

4. Renstra dijabaran menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-

program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang 

masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. 

5. Penetapan renstra dan rencana operasional harus melibatkan manajemen 

puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipal dalam pelaksanaan seluruh 

misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangan 

eksistensi jangka sedang termasuk jangka panjangnya. 

6. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek- proyek 

untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi 

manajemen organisasi yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, 

penganggaran dan kontrol.  

Menurut Whelen dan Hunger (2003:12) menggambarkan proses manajemen 

strategik sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 

Proses Manajemen Strategik (Wheelen & Hunger, 2003) 

Ilmu Manajemen Pendidikan Islam ditentukan oleh dasar teori, metodologi dan 

praksis yang ditetapkan dalam objek formal dan objek materialnya. Objek formal ilmu 

Manajemen Pendidikan Islam adalah ilmu manajemen (the science of management), 

misalnya dari Frederick Winslow Taylor. Sebagai ilmu, maka pendekatan formal yang 

digunakan MPI adalah riset ilmiah (scientific research) bidang manajemen. secara 

epistemologi, objek material ilmu Manajemen Pendidikan Islam adalah lembaga, 

pranata dan organisasi pendidikan Islam baik formal, nonformal maupun informal. 

Dalam jalur pendidikan formal, yang termasuk lembaga pendidikan Islam adalah RA, 

madrasah (MI, MTs, MA dan MAK) dan perguruan tinggi Islam (STAIN, IAIN dan 

UIN). (Irawan, 2016) 

Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang 

digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada 

masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan 

organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke 

depan.(Seftiani et al., 2018) 

Mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah kemampuan sistem pendidikan 

dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk 
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meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output yang berkualitas. Dengan 

menggunakan manajemen strategik dengan tepat maka sekolah akan dapat 

mewujudkan mutu pendidikan yang diharapkan. Dan sebaliknya apabila sekolah tidak 

menerapkan manajemen strategik maka sekolah tersebut tidak akan dapat mencapai 

tujuan dalam peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hal tersebut manajemen 

strategik sangatlah penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi pendidikan yaitu 

sekolah (Danim, 2006). 

Atas dasar asumsi tersebut, penelitian ini akan mengkaji masalahnya dilandasi 

dengan latar alamiah keberadaan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung sebagai 

tempat penelitian. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ialah faktor yang berasal dari 

dalam adapun faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar. Kegagalan suatu 

lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksetrnal, melihat dari beberapa 

faktor tersebut sehingga analisis yang digunakan harus lebih tajam sehingga dalam 

mengindari faktor kegagalan dalam mencapai tujuan dapat dihindari. 

Adapun untuk mengetahui Manajemen strategik dalam peningkatan mutu 

pendidikan, maka dilaksanakan suatu penelitian. Secara skematis kerangka pemikiran 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Hasil Manajemen Strategik  

Analisis Lingkungan Analisis SWOOT 

Formulasi  Manajemen Strategik 
Perumusan Visi Misi, 

Tujuan, Sasaran, 

Strategi dan Kebijakan 

Implementasi Manajemen  Strategik 
Meyusun Program, 

Prosedur pelaksanaan, 

Penganggaran dan 

ProsedurEvaluasi 

Laporan 

Pertanggungjawaban, 

mengukur Kinerja, 

mengambil langkah- 

langkah perbaikan 

Sudah tercapai Belum tercapai 

Evaluasi Manajemen Strategik 

Latar Alamiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Proses Manajemen Strategik (Wheelen & Hunger, 2003) 

Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini untuk lebih memperdalam kajian mengenai Manajemen 

strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dikaji beberapa pustaka yang 

relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah: 

NO 

NAMA 

(TAHUN) 

JENIS 

JUDUL HASIL 

1 Hoirun Nisa 

(2018)  

Tesis 

Strategi Pengembangan 

Mutu Lulusan 

Madrasah (Studi 

Tentang Kualitas Nilai 

Moral Siswi MAKN 

Puteri MAN 3 Malang). 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu  

memfokuskan pada strategi 

yang dilakukan, upaya-upaya 

yang dilakukan, dan kendala-

kendala yang dihadapi oleh 

MAKN Puteri Man 3 Malang 

dalam mencetak lulusan yang 

berkualitas. Perbedaan dengan 

penelitian yang telah saya 

lakukan ialah didahului oleh 

analisis internal dan eksternal 

yang matang dan juga terdapat 

tindakan evaluasi apabila tidak 

sesuai dengan yang 

diformulasikan. 

2 M. Rosul 

Asmawi 

 (2005) 

Strategi Peningkatan 

mutu lulusan di 

perguruan tinggi 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu membahas 

tentang konsep dasar 

manajemen strategik dari mulai 
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Jurnal pengertian, tujuan, komponen 

dan struktur manajemen 

strategik juga memperjelas 

mutu pendidikan yang 

memfokuskan pada manajemen 

pembelajaran dan 

pengembangan kurikulum. 

Perbedaan dengan penelitian 

yang akan saya lakukan ialah 

adanya teori dan objek yang 

diteliti. 

3 Ahmad Khori 

 (2016) 

Jurnal 

Manajemen Strategik 

dan Mutu Pendidikan 

Islam 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu membahas 

tentang konsep dasar 

manajemen strategik dari mulai 

pengertian, tujuan, komponen 

dan struktur manajemen 

strategik juga memperjelas 

mutu pendidikan yang 

memfokuskan pada manajemen 

pembelajaran dan 

pengembangan kurikulum. 

Perbedaan dengan penelitian 

yang akan saya lakukan ialah 

adanya teori dan objek yang 

diteliti. 
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4 Moh. Rois 

Abidin 

(2017) 

Jurnal 

Manajemen Strategik 

dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu membahas 

manajemen strategik 

hubungannya dengan mutu 

pendidikan dengan 

menyertakan tahapan-tahapan 

manajemen strategik yang harus 

ditempuh dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan 

saya lakukan adalah melakukan 

analisis swoot sebelum 

melakukan formulasi 

manajemen strategik. 

 Mappasiara 

(2018) 

Jurnal 

Manajemen Strategik 

dan Manajemen 

Operasional serta 

Implementasinya Pada 

Lembaga Pendidikan 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu membahas 

tentang penerapan manajemen 

strategik pada kegiatan 

operasional lembaga 

pendidikan. Perbedaan dengan 

yang saya teliti adalah 

penerapan manajemen strategik 

memfokuskan pada pelaksanaan 

program. 

 

 Tri Atmadji 

Sutikno 

Manajemen Strategik 

Pendidikan Kejuruan 

dalam Menghadapi 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu membahas 

tentang formulasi dan 
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(2013) 

Jurnal 

Persaingan Mutu Jurnal 

Teknologi dan 

Kejuruan 

implemtasi manajemen 

strategik, lebih menekankan 

pada formulasi yang matang 

sehingga dapat 

mengimplemtasikan dengan 

tepat. Kekurangan penelitian 

sebelumnya yaitu tidak 

digambarkan secara jelas hasil 

dari pelaksanaan manajemen 

strategik. Perbedaan dengan 

penelitian saya adalah 

menambahkan tahapan evaluasi 

manajemen strategik untuk 

mengetahui keberhasilan 

manajemen strategik. 

 


