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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Kota Salatiga merupakan kota kecil yang cukup 

banyak jumlah sekolahnya. Dari TK sampai Perguruan 
Tinggi, bahkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 
semakin semarak berdiri. Untuk jenjang SMP, Salatiga 
mempunyai 24 SMP negeri dan swasta. Dari 24 SMP 
tersebut, sepuluh di antaranya adalah SMP negeri. 
Selebihnya merupakan sekolah swasta. Jumlah 
sekolah swasta terdiri dari 4 SMP Kristen, 2 SMP 
Katholik, 6 SMP Islam, 1 SMP Terbuka, dan 1 SMP 
Luar Biasa.  

Dengan banyaknya jumlah sekolah menengah 
pertama baik negeri maupun swasta di Salatiga, maka 
persaingan antar sekolah semakin tinggi dari tahun ke 
tahun. Bagi sekolah yang mampu bersaing akan mem-
peroleh jumlah siswa sesuai dengan daya tampung-
nya, tetapi bagi sekolah yang tidak mampu bersaing 
tidak mungkin akan dapat memenuhi daya tampung-
nya. Jumlah lulusan Sekolah Dasar di Salatiga yang 
setiap tahunnya rata-rata 3000 anak, terlalu kecil 
untuk diperebutkan oleh 24 Sekolah Menengah 
Pertama. Selain itu, para orang tua juga mempunyai 
kriteria memilih sekolah yang bermutu untuk menye-
kolahkan anaknya.  
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Mereka cenderung menilai mutu sebuah sekolah 
dari prosentase kelulusan setiap tahun dan rata-rata 
nilai yang dicapai oleh sekolah tersebut. Hal tersebut 
bisa dilihat dari data-data yang diterbitkan dari kantor 
Depdiknas Salatiga. Bahkan menjadi berita-berita 
yang dimuat di koran atau media masa lain yang 
berasal dari data kantor Depdiknas. Oleh karena itu 
setiap sekolah menyusun beberapa strategi yang 
bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah, agar 
dapat meluluskan murid dengan prosentase kelulusan 
tinggi dan nilai rata-rata yang tinggi pula. Untuk 
memperbaiki mutu maka sekolah memerlukan strategi 
yang tepat yang tertuang dalam rencana strategi 
(Renstra). 

SMP Negeri 9 Salatiga merupakan salah satu 
sekolah negeri dari 10 SMP Negeri yang ada di 
Salatiga. SMP Negeri 9 Salatiga termasuk sekolah yang 
ternama karena setiap tahun ranking kelulusan selalu 
naik, bahkan cenderung 100% di beberapa tahun 
terakhir ini. SMP Negeri 9 Salatiga merupakan 
peralihan fungsi dari SKKP (Sekolah Kesejahteraan 
Keluarga Pertama) sejak tahun 1995, di bawah 
naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
pada saat itu. Siswa-siswi yang bersekolah di SMP 
Negeri 9 tidak hanya berasal dari dalam kota Salatiga 
saja, tetapi juga berasal dari luar kota Salatiga, antara 
lain dari Kabupaten Semarang. Hal ini bisa dilihat dari 
data pendaftaran murid baru di SMP Negeri 9 Salatiga. 
Bisa diambil kesimpulan bahwa keberadaan SMP 
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Negeri 9 Salatiga memang tidak hanya dikenal di kota 
Salatiga saja, tapi juga sampai di wilayah Kabupaten 
Semarang. 

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan 
jumlah siswa yang mendaftar di SMP Negeri 9 menga-
lami kenaikan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan 
jumlah penerimaan siswa tahun 2001, penerimaan 
siswa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 
mengalami kenaikan. Persentase rata-rata kenaikan 
jumlah penerimaan siswa tiap tahun seimbang dengan 
banyaknya siswa yang akan diterima. Kenaikan yang 
tajam terjadi pada tahun 2008/2009 dan 2009/2010  
seperti pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 
Data Pendaftar Penerimaan Siswa Baru  

SMP Negeri 9 Salatiga 

No Tahun 
Daya Siswa yang 

diterima 
Siswa yang 
mendaftar 

Rasio 
pendaftar: 

penerimaan 
Tampung Jumlah Jumlah  

1 2007/2008 214 214 405 189% 

2 2008/2009 248 248 398 160% 

3 2009/2010 216 216 471 218% 

4 2010/2011 216 216 455 210% 
5 2011/2012 216 216 344 159% 

Sumber: SMP Negeri 9 Salatiga 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak 

orang yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP 
Negeri 9 Salatiga. Perbandingan antara siswa yang 
diterima dan siswa yang mendaftar cukup tinggi. Hal 
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tersebut bisa dilihat dari persentase siswa yang men-
daftar di SMP Negeri 9 Salatiga yang selalu lebih dari 
100% dibanding dengan siswa yang diterima setiap 
tahunnya. Berbeda lagi jika dibandingkan dengan 
SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 yang memang sudah 
mempunyai nama baik dalam hal mutu lulusannya di 
mata masyarakat kota Salatiga.  

Namun demikian jumlah pendaftar di sekolah-
sekolah tersebut justru tidak sebanyak di SMP Negeri 
9, karena calon pendaftar sudah memprediksi sendiri 
nilai minimal pada jurnal penerimaan siswa baru. 
Batas nilai minimal yang cukup tinggi membuat para 
calon pendaftar yang memiliki nilai mendekati batas 
nilai minimal tidak berani mendaftarkan diri. Hal ini 
menjadikan pendaftaran calon siswa di ketiga SMPN 
tersebut tidak begitu banyak.  

Mutu pendidikan sebuah sekolah tertuju pada 
mutu lulusan. Sekolah menghasilkan lulusan yang 
bermutu melalui proses pendidikan yang bermutu 
pula. Proses pendidikan yang bermutu didukung oleh 
faktor-faktor penunjang yang bermutu. Yaitu adminis-
trator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu 
dan profesional, sarana dan prasarana pendidikan, 
fasilitas, media, sumber belajar yang memadai, biaya 
yang mencukupi, manajemen dan strategi yang tepat, 
serta lingkungan yang mendukung. Keberhasilan 
sekolah biasanya dilihat dari hasil Ujian Nasional yang 
diperoleh. Jika sekolah sukses meluluskan siswanya 
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100% dengan nilai rata-rata Ujian Nasional bagus, 
maka dikatakan bahwa sekolah tersebut bermutu. 
 

Tabel 1. 2 
Data Kelulusan 5 tahun terakhir Siswa  

SMP Negeri 9 Salatiga 

No Tahun 
Lulusan 

Jumlah 
% 

Kelu-
lusan 

Nilai Rata-rata mapel RT 
UN Lulus Tdk 

Lulus 
Bhs 
Ind Mat Bhs 

Ing IPA 

1. 2005/ 
2006 222 7 229 97.06 8.33 7.75 6.41  7.5 

2. 2006/ 
2007 

223 11 234 95.3 8.22 7.0 6.43  7.22 

3. 2007/ 
2008 

243 6 248 97.98 7.65 6.5 6.39 6.25 6.71 

4. 2008/ 
2009 

236 1 237 99.58 7.97 7.81 6.67 7.39 7.46 

5. 2009/ 
2010 

208 0 208 100 8.49 7.63 7.65 7.82 7.89 

6. 2010/ 
2011 

229 0 229 100 7.87 7.89 7.52 7.59 7.72 

Sumber: SMP Negeri 9 Salatiga 

 Berdasarkan tabel kelulusan di atas, terlihat 
bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan setiap 
tahunnya. Dilihat dari kelulusan tahun pelajaran 
2005/2006 yang masih 97,06%, meningkat ke tahun 
2009/2010 yang sudah menjadi 100% kelulusannya, 
disusul lagi pada tahun pelajaran 2010/2011 yang 
juga 100%. Dengan kondisi yang demikian maka SMP 
Negeri 9 Salatiga semakin melejit namanya sebagai 
sekolah yang berpredikat baik di mata masyarakat 
Salatiga dan sekitarnya. Oleh karena itu SMP Negeri 9 
harus mempertahankan capaian tersebut bahkan 
terus berupaya meningkatkan kualitas/mutu layanan 
pendidikannya.  
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Jika dibandingkan dengan kelulusan SMPN 1, 
SMPN 2, dan SMPN 3, maka SMPN 9 boleh dikatakan 
mengalami peningkatan yang cukup tajam. Karena 
ketiga SMPN yang disebutkan itu sudah merupakan 
kebiasaan apabila memperoleh peringkat tinggi dalam 
hal kelulusan di kota Salatiga. Bahkan SMPN 3 pernah 
berada di bawah SMPN 9, sedangkan SMPN 4 sampai 
SMPN 10 sementara ini masih berada di bawah SMPN 
9 untuk ranking kelulusannya. Sallis (2008) mengung-
kapkan sekolah seharusnya menerapkan pendekatan 
Total Quality Management (TQM) untuk meningkatkan 
kualitas layanannya. Dengan pendekatan TQM sekolah 
secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan. 
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini 
diarahkan untuk menganalisis peluang SMP Negeri 9 
menerapkan strategi peningkatan kualitas melalui 
pendekatan SWOT, singkatan dari Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Treats (Kekuatan, 
Kelemahan, Peluang, dan Ancaman).  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang 
menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa Strategi yang digunakan untuk meningkatkan 
mutu di SMP Negeri 9 Salatiga? 
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2. Apa saja yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman yang muncul dalam 
meningkatkan mutu di SMP Negeri 9 Salatiga? 

3. Apa strategi yang telah digunakan untuk pening-
katan mutu di SMP Negeri 9 Salatiga berdasarkan 
analisis SWOT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka 
yang menjadi tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam 
meningkatkan mutu di SMP Negeri 9 Salatiga;  

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman untuk meningkatkan mutu SMP Negeri 9 
Salatiga; 

3. Untuk menemukan strategi yang telah digunakan 
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 
Negeri 9 Salatiga berdasarkan analisis SWOT. 
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