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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini diuraikan analisis atas hasil 
penelitian beserta bahasannya. Hasil analisis dan 
pembahasan merupakan jawaban atas persoalan 
penelitian yang terdapat dalam bab satu. Pembahasan 
bab ini berkaitan dengan profil SMP Negeri 9 Salatiga, 
strategi peningkatan mutu, analisis SWOT dan pemba-
hasannya. 

 

4.1 Gambaran Objek 

4.1.1 Profil Sekolah Tahun 2011/2012 

SMP Negeri 9 Salatiga merupakan salah satu 
sekolah negeri dari 10 SMP Negeri yang berada 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 peralih-
an fungsi dari SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga 
Pertama) sejak tahun 1995, di bawah naungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu.  

SMP Negeri ternama karena predikat yang baik 
di Salatiga adalah SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3. 
Untuk swasta adalah SMP Kristen Satya Wacana, SMP 
Kristen 2, SMP Stella Matutina, SMP Al Azhar, dan 
SMP Pangudi Luhur. Keberadaan sekolah-sekolah 
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tersebut sudah dipercaya masyarakat Salatiga dan 
sekitarnya sebagai sekolah yang berpredikat baik 
dalam hasil pendidikannya. Akhir-akhir ini SMP Negeri 
9 Salatiga berusaha menyejajarkan diri dengan seko-
lah-sekolah yang sudah dipercaya baik oleh masya-
rakat di kota Salatiga maupun di luar Salatiga. 

Tabel 4.1 
Identitas Sekolah 

Nama Sekolah SMP Negeri 9 Salatiga 
No. Statistik Sekolah 201036204009 
Tipe Sekolah B 
Tahun berdiri 1993 
SK terakhir/Status 
Sekolah 

SK Mendikbud RI No. 
0259/O/Negeri 

Nilai Akreditasi SK Mendikbud RI No. 
0259/O/Negeri 
Tgl/Bulan/Tahun: 5 
Oktober 1994 

Luas Tanah/Tanah Luas Tanah/Tanah: 3000 
m2 

Alamat Jl. Pemuda 7-9 Salatiga 
50711, Kec. Sidorejo, 
Salatiga 

Telepon/Fax/HP (0298)326265 
Provinsi Jawa Tengah 

Sumber: data sekolah, diolah. 

 

 

4.1.2 Visi Sekolah 
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SLOGAN:  

”S P O R T I F” 
Sadar, Prestasi, Optimis, Rendah hati, Taqwa, 

Inovatif dan Favorit 

Visi: 

Unggul dalam Prestasi, Optinis dalam  
Berkarya Intaq dalam Meraih Cita, 

 
Indikator: 

1. Terwujudnya peningkatan pengembangan kuri-
kulum; 

2. Terwujudnya peningkatan sumber daya pendidik 
dan pendidikan; 

3. Terwujudnya penataan sarana prasarana sekolah 
kondusif dan asri; 

4. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, 
efisien, dinamis dan inovatif; 

5. Terwujudnya keseimbangan prestasi iptek dan 
imtaq; 

6. Terwujudnya pribadi yang santun, berbudi luhur 
dan cinta tanah air; 

7. Terwujudnya peningkatan kualitas kelulusan 
dalam bidang akademik dan non akademik (olah-
raga, seni budaya, keterampilan, keagamaan dan 
karya Ilmiah Remaja); 

8. Terwujudnya program keorganisasian, kepemim-
pinan, dan pengkaderan; 
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9. Terlaksananya pengembangan implementasi pem-
belajaran MIPA dalam bahasa Inggris; 

10. Terwujudnya pembiasaan penggunaan bahasa 
Inggris untuk berkomunikasi di sekolah. 

 
4.1.3 Misi Sekolah 

1. Melaksanakan pengembangan kurikulum: (a) Me-
laksanakan pengembangan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan; (b) Melaksanakan pengem-
bangan pemetaan kompetensi dasar semua mata 
pelajaran; (c) Melaksanakan pengembangan sila-
bus; (d) Melaksanakan pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran; (e) Melaksanakan 
pengembangan sistem penilaian; 

2. Melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga 
pendidikan: (a) Melaksanakan pengembangan pro-
fesionalitas guru; (b) Melaksanakan pengembangan 
kompetensi dasar; (c) Melaksanakan pengembangan 
kompetensi TU dan tenaga kependidikan lainnya; 
(d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada 
guru, TU, dan tenaga kependidikan lainnya; 

3. Menciptakan suasana yang kondusif untuk meng-
efektifkan seluruh kegiatan sekolah: (a) Mengada-
kan media pembelajaran; (b) Mengadakan sarana 
prasarana pendidikan; (c) Menata lingkungan 
belajar sehingga tercipta lingkungan belajar yang 
kondusif; 
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4. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan 
melalui pengembangan media dan metode pembe-
lajaran secara efektif untuk mengoptimalkan 
potensi yang dimiliki siswa; 

5. Menumbuhkembangkan penghayatan dan penga-
malan terhadap agama yang dianut untuk mem-
bentuk budi pekerti yang baik melalui pelaksanaan  
program Jumat Taqwa sesuai agama yang dianut-
nya; 

6. Membudayakan santun dalam bicara dan sikap 
serta menghargai sesama dan cinta tanah air:       
(a) Membiasakan siswa mengucapkan salam kepa-
da guru dan teman; (b) Melaksanakan upacara 
bendera hari Senin dan hari besar nasional lainnya; 
(c) Melaksanakan kegiatan PASKIBRA dan Pra-
muka; 

7. Melaksanakan pengembangan, peningkatan 
standar ketuntasan dan kelulusan: (a) Melaksa-
nakan evaluasi dan pengembangan kriteria ketun-
tasan dan kelulusan; (b) Menyiapkan siswa melalui 
bimbingan prestasi akademis dan nonakademis, 
(olahraga, seni, keagamaan, keterampilan dan 
karya ilmiah remaja); (c) Mengikuti kegiatan lomba 
prestasi akademis dan non akademis (olahraga, 
seni, keagamaan, ketrampilan dan karya ilmiah 
remaja); 

8. Mengembangkan bakat siswa melalui bimbingan 
keorganisasian, kepemimpinan dan pangkaderan: 
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(a) Melaksanakan bimbingan keorganisasian mela-
lui kegiatan pramuka, PMR/UKS, PKS, latihan 
dasar kepemimpinan; (b) Mengikuti kegiatan lomba 
prestasi dalam kegiatan pramuka, PMR/UKS, PKS; 

9. Melaksanakan program pengembangan/implemen-
tasi pembelajaran MIPA dalam bahasa Inggris di 
kelas unggulan: (a) Meningkatkan profesionalisme 
dan kompetensi guru MIPA dan Bahasa Inggris;     
(b) Mengadakan dan mengembangkan fasilitas 
pembelajaran; 

10. Melaksanakan pembiasaan percakapan bahasa                                 
Inggris bagi siswa dan guru pada hari Sabtu.   

 
4.1.4 Manajemen Sekolah 

Pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen 
pendidikan untuk wawancara dan manajerial sekolah 
meliputi: 

1. Manajemen Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 9 
Salatiga yaitu KTSP. SMP Negeri 9 Salatiga menggu-
nakan kurikulum ini dengan tujuan mempunyai 
sesuatu yang berbeda dari sekolah lain. Tetapi kuri-
kulum nasional tetap dilaksanakan terlebih dahulu. 
Pelaksanaan KTSP di SMP Negeri 9 Salatiga yaitu 
mengikuti kurikulum yang sudah ada di SMP Negeri 9 
Salatiga. Pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai 
dengan kalender pendidikan yang sudah ditetapkan 
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setiap semester berdasarkan kalender pendidikan dari 
Departemen Pendidikan dan penambahan dari sekolah 
jika diperlukan. Proses penilaian dengan KTSP yaitu 
sesuai KKM. Jika ada siswa yang nilainya dibawah 
KKM, maka siswa tersebut harus mengikuti remidiasi. 
Untuk penilaian sikap, di SMP Negeri 9 Salatiga belum 
ada formatnya hanya secara subjektif. Pelajaran 
muatan lokal yang ada di SMP Negeri 9 Salatiga yaitu 
Bahasa Jawa dan TIK (Teknologi Informatika Kompu-
ter). 

Ada banyak ekstrakurikuler di SMP Negeri 9 
Salatiga di antaranya yaitu: Basket, Voli, Sepakbola, 
Vokal Group, Band, PMR, Renang, Mading, Tartil (baca 
Al Quran), termasuk ekstra pengembangan diri. 
Tujuan dari ekstrakulikuler di SMP Negeri 9 Salatiga 
yaitu agar siswa percaya diri dalam segala hal selain 
mengasah bakat dan minat mereka. 

Untuk ke depannya, ada kemungkinan SMP 
Negeri 9 Salatiga menggunakan kurikulum SSN, tetapi 
kendalanya yaitu Guru di SMP Negeri 9 Salatiga yang 
sudah S2 dan yang fasih berbahasa Inggris masih 
sangat sedikit. 

Pelaksanaan evaluasi belajar dilakukan setelah 
selesai ujian tengah semester dan ujian akhir semes-
ter. Penetapan penilaian dan penetapan norma kebaik-
an di kelas dinilai secara umum oleh guru mata 
pelajaran dan guru kelas. Demikian juga dengan 
pencatatan kemajuan belajar peserta didik yang dibuat 
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oleh guru kelas. Sedangkan proses evaluasi secara 
umum terhadap proses belajar mengajar, dilakukan 
oleh kepala sekolah, yaitu dengan memonitoring kelas 
secara langsung dan mengadakan evaluasi pada jam 
tertentu.        

2. Manajemen Tenaga Pendidikan 

 Perencanaan pegawai di SMP Negeri 9 Salatiga 
yaitu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dalam 
pelaksanaannya guru yang ada ditempatkan oleh 
Dinas Pendidikan kota Salatiga untuk PNS. Sedangkan 
jika ada kebutuhan guru belum bisa dipenuhi, maka 
sekolah bisa menerima lamaran guru honorer ataupun 
guru magang. Ada 2 tingkatan yaitu Guru Tetap dan 
Guru Tidak Tetap. Pembinaan bagi para pegawai telah 
ditetapkan aturan-aturan yang berlaku. Jika sikap 
dan tindakan para pegawai tidak sesuai dengan aturan 
yang ada, maka pegawai tersebut akan diberi peringat-
an terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Jika peringatan 
yang diberikan tidak diperhatikan dan ditaati, maka 
bagi pegawai yang tidak tetap akan dikeluarkan. 
Sedangkan bagi yang tetap (PNS) dan tidak menaati 
peraturan, sanksi yang diberikan akan berpengaruh 
pada kondite guru atau pegawai, bahkan dikembalikan 
ke kantor Dinas Pendidikan kota Salatiga. Namun 
sepanjang sejarah SMP negeri 9 Salatiga, belum 
pernah terjadi pelanggaran yang berat semacam itu.  

Pengembangan pegawai di SMP Negeri 9 Salatiga 
yaitu  dengan mengikutsertakan guru dalam seminar-
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seminar yang berkaitan dengan sekolah dan pendidik-
an, serta kegiatan yang bermanfaat bagi perkembang-
an para guru. Keikutsertaan guru di dalam Musya-
warah Guru Mata Pelajaran juga sangat membantu 
kemajuan guru dalam bertugas sebagai pendidik dan 
pengajar. Bagian perencanaan peningkatan sumber 
daya manusia tenaga kependidikan untuk memberi-
kan kesempatan memperoleh beasiswa bagi guru 
berkuliah lagi, sampai saat ini belum ada. 

Tabel 4.2 
Tenaga Guru SMP Negeri 9 Salatiga 

 
No Pendidikan 

Guru Jumla
h 

Jenis kelamin 
Jumlah 

GT GTT L P 
1 S3/S2 5 0 5 3 2 5 
2 S1 35 6 41 14 27 41 
3 D3/Sarmud 2 0 2 0 2 2 
4 D1/D2/PGSLTP 0 0 0 0 0 0 
 Total 42 6 48 17 31 48 

Sumber: data sekolah, diolah. 
 
3. Manajemen Kesiswaan (Tata Tertib) 

 Sering terjadi masalah dengan kehadiran siswa. 
Tetapi sekolah melakukan peraturan dengan tegas. 
Setiap tidak hadir harus ada surat yang jelas. Jika 
tidak hadir 2x berturut-turut maka orang tua akan 
dipanggil. Jika tidak hadir 3x berturut-turut tanpa 
keterangan, maka ada peraturan keras bahkan sampai 
dikeluarkan. Untuk izin, jika izin 1 hari maka harus 
izin ke wali kelas. Jika izin 2 hari maka harus izin ke 
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Waka Kesiswaan, dan jika izin lebih dari 3 hari, maka 
harus izin ke Kepala Sekolah. 

 Siswa yang datang terlambat ke sekolah, jika 
terlambat lebih dari 30 menit, maka ada prosesnya 
misalnya disuruh menyapu taman. Keterlambatan 
juga ada peraturan tegas seperti ketidakhadiran siswa. 
Pengendalian disiplin siswa dilakukan oleh semua 
guru, tetapi siswa sering mencobai guru-guru baru 
atau guru-guru yang masih muda. 

 Penerimaan siswa di SMP Negeri 9 Salatiga yaitu 
berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM). NEM tinggi 
relatif (tergantung daerah). Pada penerimaan siswa 
dilakukan tes penempatan, maksudnya di sini yaitu 
untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 
Dari dulu sampai sekarang di SMP Negeri 9 Salatiga, 
siswa dikelompokkan di dalam kelas berdasarkan 
kepandaian. Tetapi sayang untuk anak-anak yang 
beragama non-muslim dan pandai tidak bisa dikelom-
pokkan menjadi satu atau dua kelas unggulan karena 
jumlahnya yang relatif sedikit. Sehingga bagi anak 
yang non-muslim memang pandai, tidak bisa bertahan 
kepandaiannya karena berbaur dengan anak-anak 
muslim yang boleh dikatakan tidak begitu pandai. 

 Program BK di SMP Negeri 9 yaitu BK memberi 
perhatian khususnya bagi siswa yang kurang baik 
dalam berbagai hal, misalnya dalam pelajaran dan 
perilaku sehari-harinya di sekolah. Guru BK menga-
dakan konseling di sekolah dan memberi kesempatan 
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kepada siswa yang membutuhkan bantuannya. BK 
juga mengadakan kunjungan ke rumah-rumah siswa. 
Terkadang kunjungan dilakukan bersama dengan wali 
kelas. 

4. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Sumber dana di SMP Negeri 9 Salatiga berasal 
dari pemerintah dan siswa. Saat wawancara pada awal 
pendaftaran masuk sekolah, biaya sekolah diberi 
batasan oleh sekolah. Setiap siswa membayar uang 
penigkatan mutu dengan jumlah yang sama, sesuai 
kesepakatan yang ditetapkan saat masuk sebagai 
siswa. Pembayaran uang sumbangan telah ditentukan 
juga batas minimalnya oleh sekolah.  

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 Untuk pengadaan sarana dan prasarana di SMP 
Negeri 9 Salatiga, untuk multimedia dan LCD harus 
membuat permohonan bantuan ke Dinas Pendidikan.   

Pengawasan sarpras di SMP Negeri 9 Salatiga 
dikontrol oleh pihak yang bertugas. Misalnya bagian 
inventaris sekolah yang bertanggung jawab adalah 
koordinator laboratoriumnya masing-masing. Setiap 
koordinator  juga harus membuat laporan tahunan. 

Penyimpanan inventaris di SMP Negeri 9 
Salatiga diatur oleh sarana dan prasarana (sarpras) 
serta koordinatornya masing-masing. 
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Program kerja Sarpras di SMP Negeri 9 Salatiga 
di antaranya adalah mendata sarana prasarana yang 
ada. Seperti contoh berikut. 

                  
Tabel 4.3 

Sarana Prasarana yang dimiliki SMP Negeri 9 
Salatiga 

Sumber: data sekolah, diolah. 

6. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masya-
rakat 

SMP Negeri 9 Salatiga memiliki wakil kepala 
sekolah bagian hubungan masyarakat (humas). Tetapi 
kegiatan-kegiatan yang diadakan siswa di lingkungan 

No Jenis Sarana 
Prasarana jumlah 

Kondisi 
Keterangan Siap Tdk 

Siap 
1. Ruang belajar 20 √  Ada 
2. Ruang Agama Kristen 0  √ Tidak Ada 
3. Ruang perpustakaan 1 √  Ada 
4. Laboratorium IPA 1 √  Ada 
5. Laboratorium Bahasa 1  √ Tidak Ada 
6. Laboratorium TIK 1 √  Ada 
7. Ruang Multimedia 1 √  Ada 
8. Ruang Guru 1 √  Ada 
9. Ruang TU 1 √  Ada 

10. Ruang Kepala Sekolah 1 √  Ada 
11. Ruang OSIS 0  √ Tidak Ada 
12. Ruang Staf Kesiswaan 0  √ Tidak Ada 
13. Ruang Staf Kurikulum 1 √  Ada 
14. Ruang BP/BK 1 √  Ada 
15. Ruang UKS 1 √  Ada 
16. Ruang Perangkat Musik 1 √  Ada 
17. Ruang Perangkat Olah 

raga 
1 √  Ada 

18. Lapangan Voli/Basket 1 √  Ada 
19. Aula 0  √ Tidak Ada 
20. Warung/Kantin 1 √  Ada 
21. Koperasi Sekolah 1 √  Ada 
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luar sekolah sangat kurang. Humas yang ada hanya 
sebatas keperluan intern sekolah kalau ada guru atau 
karyawan ataupun keluarganya yang sakit dibezuk, 
yang punya hajat didatangi atas undangan yang punya 
hajat serta beberapa pengumuman bagi guru dan 
karyawan pada saat-saat tertentu. Misalnya pengu-
muman dari kantor Diknas, lomba-lomba siswa dari 
sekolah lain, dan sebagainya. 

7. Manajemen Layanan Khusus (Perpustakaan, 
Kesehatan, dan Keamanan Sekolah) 

Manajemen perpustakaan di SMP Negeri 9 
Salatiga: pengadaan buku bersumber dari bantuan 
pemerintah dengan jangka waktu satu tahun sekali 
dengan jumlah yang tidak tentu. Selain itu sekolah 
swadaya sendiri, dengan membeli sendiri buku-buku 
yang dibutuhkan. Misalnya buku-buku pegangan 
untuk guru yang dapat menunjang pengajaran dan 
buku pegangan mata pelajaran untuk siswa. Batas 
waktu peminjaman adalah satu minggu, tetapi setelah 
itu bisa diperpanjang sebanyak dua kali. Jumlah 
maksimal buku yang dipinjam adalah dua buku setiap 
peminjaman (kecuali yang sedang mengikuti olimpia-
de). Kalau Guru meminjam boleh selama 1 semester. 
Diberlakukan denda bagi yang terlambat mengem-
balikan sesuai dengan batas waktu peminjaman. 
Denda per hari Rp 200,- (siswa). Hilang mengganti 
satu setengah kali harga buku + denda. Peminjaman 
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buku ini masih secara manual dan belum menggu-
nakan komputer.   

Minat baca anak-anak jaman sekarang sangat 
kurang. Mereka kebanyakan baru membaca di 
perpustakaan jika diajak secara klasikal guru mapel. 

a. Layanan kesehatan di SMP Negeri 9 Salatiga 

Siswa di SMP Negeri 9 Salatiga tidak diikutkan 
asuransi kesehatan. Jika ada yang sakit dan kecela-
kaan selama berada di lingkungan sekolah dan sedang 
berada dalam proses belajar, maka menggunakan 
dana kesetiakawanan yang dikelola oleh sekolah. 
Anak-anak tidak memiliki dokter keluarga sendiri. Di 
sekolah juga ada UKS yang pengelolaannya di bawah 
Waka Kesiswaan. 

b. Keamanan di SMP Negeri 9 Salatiga 

Dapat dikatakan cukup aman sampai dengan 
saat ini, namun belum ada jaminan juga jika ling-
kungannya aman. Mungkin saja ada barang yang 
hilang, seperti di laboratorium atau ruangan penyim-
panan barang, tetapi tidak terdeteksi karena jarang 
digunakan ataupun berupa benda-benda kecil dan 
mekanisme masih belum baik. Penjagaan keamanan 
lingkungan SMP Negeri 9 Salatiga dilakukan oleh 
Satpam yang berpos di belakang pintu gerbang dekat 
ruang kepala sekolah. Ada 3 orang satpam yang 
bergantian jaga setiap 8 jam sekali. Dengan demikian 
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diharapkan keamanan sekolah dan lingkungannya 
benar-benar aman terjaga.  

Pada waktu pagi hari sebelum masuk sekolah, 
ada beberapa siswa Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 
yang bertugas menyeberangkan dan mengatur lalu 
lintas jalan raya di depan sekolah, dibantu oleh 
satpam dan kadang-kadang dibantu oleh polisi, demi-
kian pula pada waktu siang hari. Karena mengingat 
bahwa lokasi SMP Negeri 9 Salatiga di pinggir jalan 
raya Pemuda Salatiga, di tengah kota yang cukup 
ramai arus lalu lintasnya. 

 

4.2 Strategi yang Digunakan oleh Sekolah 
selama Ini 

Melihat cukup bagusnya pertumbuhan minat 
murid, penggarapan kualitas secara total tidak meru-
pakan pilihan tetapi keharusan. Kualitas perlu dijaga 
bahkan ditingkatkan dengan cara memperbaiki kuali-
tas layanan melalui penerapan TQM secara konsisten 
dan kosekuen. Pada awalnya tidak mudah karena 
tenaga pengajar dan pendidiknya adalah guru-guru 
mantan SKKP yang mempunyai pola pengajaran dan 
pendidikan yang berbeda. Tetapi lambat laun para 
guru beradaptasi dengan kurikulum SMP dengan baik, 
ditambah dengan jumlah guru yang semakin mening-
kat sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Ada 
guru PNS yang diterima dari Depdikbud ada pula guru 
tidak tetap yang melamar ke SMP Negeri 9 saat itu. 
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Demikian pula untuk fasilitas sekolah, semakin diper-
hatikan dan dipenuhi untuk penyelenggaraan proses 
belajar mengajar. Penyeleksian siswa baru juga sema-
kin diperketat dalam hal nilai minimum dan kemam-
puan calon siswa. 

 Kesiapan input sangat diperlukan agar proses 
dapat berlangsung dengan baik. Tinggi rendahnya 
mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. 
Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula 
mutu input tersebut. 

Umumnya masyarakat berasumsi bahwa 
masukan siswa yang berkemampuan tinggi akan 
menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi 
juga. Sebaliknya, masukan yang rendah akan meng-
hasilkan lulusan yang berkemampuan rendah juga. 
Sehingga, dalam penerimaan siswa baru, sekolah 
berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan 
siswa baru yang memiliki kemampuan lebih. Tidak 
bisa dipungkiri lagi, SMP Negeri 9 Salatiga juga sama 
dengan sekolah-sekolah negeri lain yang memang 
menerapkan penyaringan calon siswa dengan menggu-
nakan jurnal kompetisi untuk mendapatkan tempat di 
SMP Negeri 9 Salatiga sebagai siswa. Semakin tinggi 
jurnal nilai yang ada, semakin bangga dan bergengsi 
rasanya sebagai sekolah negeri. Apalagi jika diban-
dingkan antara jumlah siswa yang bisa diterima 
dengan calon siswa yang mendaftar lebih banyak yang 
mendaftar, maka perasaan bangga akan menyertai 
guru-guru yang ada di sekolah tersebut.  
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Asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar. 
Justru, sekolah yang berkualitas bagus mampu 
mengelola input yang biasa atau sedang-sedang saja 
menjadi lulusan yang berkemampuan luar biasa. 

 Proses belajar-mengajar sekolah yang berkuali-
tas ini setidaknya berkaitan dengan kemampuan guru, 
fasilitas belajar, kurikulum, metode pembelajaran, 
program ekstrakurikuler, dan jaringan kerjasama. 
  
1. Kemampuan Guru 

  Sekolah berkualitas harus memiliki guru yang 
berkualitas. Artinya, guru tersebut harus profesional 
dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Adapun 
kompetensi guru yang memungkinkan untuk mengem-
bangkan suatu lembaga pendidikan yang berkualitas 
adalah kompetensi penguasaan mata pelajaran, 
kompetensi dalam pembelajaran, kompetensi dalam 
pembimbingan, kompetensi komunikasi dengan peser-
ta didik, dan kompetensi dalam mengevaluasi. 

2. Fasilitas Belajar 

  Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah berkuali-
tas harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai 
bagi siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Fasilitas yang harus ada misalnya lapangan 
untuk beolah raga dan bermain, laboratorium IPA 
maupun Bahasa yang memadai, perpustakaan yang 
ideal, peralatan komputer untuk menunjang pembela-
jaran, alat musik dan alat olah raga yang cukup, serta 
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sarana dan prasarana lain yang menunjang lancarnya 
proses belajar mengajar. 

3. Kurikulum 

 Sekolah berkualitas tidak harus menggunakan 
kurikulum yang berstandar internasional. Kurikulum 
nasional dengan berbagai penyempurnaan sesuai 
dengan kebutuhan perkembangan siswa pun cukup 
baik. Perpaduan kedua kurikulum itu akan sangat 
membantu dalam menghasilkan generasi-generasi 
masa depan yang lebih unggul dan berkualitas. 

4. Metode Pembelajaran 

 Sekolah yang berkualitas harus menggunakan 
metode pembelajaran yang membuat siswa menjadi 
aktif dan kreatif yang disertai dengan kebebasan 
dalam mengungkapkan pikirannya. 

5. Program Ekstrakurikuler 

 Sekolah berkualitas harus memiliki seperangkat 
kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menampung 
semua kemampuan, minat, dan bakat siswa. Keragam-
an ekstrakurikuler akan membuat siswa dapat 
mengembangkan berbagai kemampuannya di berbagai 
bidang secara optimal. 

6. Jaringan Kerjasama 
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Dengan adanya kerjasama berbagai instansi 
akan mempermudah siswa untuk menerapkan sekali-
gus memahami berbagai sektor kehidupan (life skill). 

Sekolah unggul memiliki jaringan kerjasama 
yang baik dengan berbagai instansi, terutama instansi 
yang berhubungan dengan pendidikan dan pengem-
bangan kompetensi siswa. 

 

4.3 Analisis SWOT 

 Berdasarkan hasil penelitian SWOT yang dilaku-
kan bersama dengan pimpinan, guru, komite yang ada 
di SMP Negeri 9 Salatiga dalam Focus Group Discussion 
(FGD), dapat diidentifikasi beberapa faktor: kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman bagi peningkatan 
kualitas sekolah di SMP Negeri 9 Salatiga dalam tiga 
aspek kualitas pembelajaran yaitu aspek input, proses, 
dan output. 

4.3.1  Komponen Input 

Kekuatan komponen input antara lain adalah 
jumlah siswa yang banyak sejumlah 764 anak sehing-
ga mengalir dana BOS yang cukup besar. Hal ini 
memungkinkan terselenggaranya pendidikan bermutu. 

Kekuatan kedua adalah minat dan motivasi 
belajar siswa yang tinggi. Hal ini membantu mem-
permudah dalam proses belajar mengajar yang ber-
langsung di sekolah. 
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Kekuatan ketiga adalah latar belakang sosial 
ekonomi siswa SMP Negeri 9. Sebanyak 80% berasal 
dari keluarga menengah ke atas, yang berpengaruh 
terhadap tersedianya fasilitas belajar yang lengkap. 
Hal ini merupakan faktor kekuatan yang dapat 
menopang kemampuan finansial sekolah dalam sub-
sidi silang. 

Faktor kekuatan keempat adalah prestasi aka-
demik dan nonakademik yang cukup baik, termasuk 
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang 
tinggi. Siswa-siswi berkelakuan baik, tidak terlibat 
masalah penyimpangan sosial.    

Kekuatan kelima, sumber dana selain BOS yaitu 
beasiswa dari zakat infaq dimana tidak semua sekolah 
di Salatiga menyelenggarakan bantuan. Adapun 
bantuan yang diberikan berupa alat-alat tulis untuk 
belajar, beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta 
beasiswa perorangan berupa bantuan beasiswa anak 
yatim.  

Kekuatan keenam, sekolah berada di dekat 
kolam renang Kalitaman. Dengan demikian dalam 
pelajaran olah raga, kemampuan siswa dalam bidang 
renang dapat dikembangkan dengan lebih mudah dan 
murah. 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai  
merupakan kelemahan sekolah ini. Halaman sekolah 
tidak cukup luas untuk pelajaran olahraga. Materi 
olahraga seperti lari, permainan bola kecil dan besar 
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tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Tingkat kemam-
puan siswa yang beragam menjadikan PBM tidak 
selancar kalau tingkat kemampuan siswa yang rata-
rata pandai. Beberapa siswa masih mempunyai 
motivasi belajar yang rendah sehingga kurang berse-
mangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan 
guru. Kurang motivasi, karena meskipun siswa yang 
diterima dengan Nilai Ebtanas Murni cukup tinggi dari 
SD tidak menjamin siswa itu termotivasi belajar lebih 
giat ataupun pandai. Beberapa siswa berasal dari 
keluarga yang kurang mampu dan kurang peduli 
terhadap pendidikan anaknya, hal ini juga merupakan 
kelemahan sekolah ini.  

 

No Elemen Swot Bobot Skor 
Total 
Skor 

  KEKUATAN       

1. 
Jumlah siswa yang besar sehingga dana BOS 
mengalir besar. 0.20 4 0.8 

2. 
Latar belakang sosial ekonomi orang tua 
menengah ke atas. 0.10 4 0.4 

3. 
Prestasi akademik dan nonakademik siswa 
baik. 0.20 4 0.8 

4. 
Siswa dan berkelakuan baik, tidak terlibat 
masalah penyimpangan sosial. 0.15 4 0.6 

5. Zakat  infaq. 0.15 4 0.6 

6. 
Sekolah berada di dekat kolam renang untuk 
mengembangkan olah raga  bidang renang. 0.20 4 0.8 

  TOTAL SKOR 1   3.6 
  KELEMAHAN       

1. 
Sarana dan prasarana pembelajaran yang 
kurang memadai. 0.3 2 0.6 

2. 
Halaman sekolah yang kurang luas untuk olah 
raga. 0.2 2 0.4 

3. Tingkat kemampuan siswa yang beragam.  0.1  4  0.4 
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Tabel 4.4 
Matrik IFAS (Internal Factors Analysis Summary)  

Aspek Input 
Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

 

Peluang yang ada pada komponen ini antara lain 
pada terselenggaranya kegiatan intra dan ekstra kuri-
kuler dengan pelatih yang cukup berkualitas. Peluang 
kedua adanya program sertifikasi untuk semua guru. 
Hal ini akan menunjang kinerja guru karena dengan 
kesejahteraan meningkat maka kinerja guru diharap-
kan meningkat pula. Peluang ketiga adalah kebijakan 
kepala sekolah menetapkan rombel satu kelas terdiri 
dari 26 anak. Ini merupakan peluang untuk mening-
katkan mutu pendidikan. Rekrutmen siswa yang ber-
prestasi merupakan peluang yang keempat. Peluang 
yang kelima adalah menimbulkan motivasi siswa 
untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi supaya 
terbuka luas kesempatan siswa untuk bekal masa 
depannya.  

Adapun ancaman pada komponen input adalah 
kehilangan guru yang berpengalaman karena ada 
rotasi guru ke sekolah lain. Hal ini berkaitan dengan 
mulai diberlakukannya peraturan bahwa guru yang 
suami-istri dilarang bekerja di satu tempat kerja. Di 

 4. 
Beberapa siswa mempunyai motivasi belajar 
yang rendah.  0.3  3 0.9 

 5. 

Beberapa siswa berasal dari keluarga yang 
kurang mampu dan kurang peduli pendidikan 
untuk anaknya. 

0.1 
2 0.2 

  TOTAL SKOR 1   2.5 
  TOTAL SKOR AKHIR       

  ( KEKUATAN - KELEMAHAN )     1.1 
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SMP Negeri 9 Salatiga ada 2 pasang guru senior yang 
suami istri. Minat siswa berprestasi lulusan SD masih 
minim karena persaingan SMP favorit lain yang lebih 
menarik dan dipandang lebih baik oleh masyarakat. 
Hal ini merupakan ancaman bagi sekolah karena 
membuat beberapa orang tua siswa yang berprestasi 
tidak mau mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 9 
karena berharap bisa diterima di SMP yang diminati 
dulu. Promosi sekolah lain lebih gencar untuk men-
jaring siswa, SMP Negeri 9 tidak pernah promosi, 
sehingga kurang mengetahui kondisi prestasi sekolah 
yang telah dicapai. 

 

 

 

                   Tabel 4.5 
Matrik EFAS (External Factors Analysis Summary) 

Aspek Input 

No  PELUANG  Bobot  Rating 
Bobot x 
Rating 

1. 

Terselenggaranya kegiatan  intra dan 
ekstra kurikuler dengan pelatih yang 
berkualitas. 

0.15 
4 

0.60 

2. 

Kesejahteraan guru yang sudah 
bersertifikasi menunjang kinerja guru 
yang lebih baik 

0.30 
4 

1.20 

3. 
Kebijakan kepala sekolah menetapkan 
rombel 1 kelas terdiri dari 26 anak  0.30 4 1.20 

4. Rekrutmen  siswa yang berprestasi. 0.15 4 0.60 

 5. 
Motivasi siswa untuk melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi. 0.10 3 0.30 

  TOTAL SKOR 1   3.90 
  ANCAMAN       

 1. 

Kehilangan guru yang berpengalaman 
karena guru yang suami istri tidak 
boleh satu sekolahan. 

0.35 
3 

1.05 
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 2. 

Minat masuk siswa berprestasi dari SD 
minim karena persaingan dengan SMP 
favorit lainnya. 

0.35 
3 

1.05 

 3. Promosi sekolah lain lebih gencar. 0.30 3 0.90 
     

  TOTAL SKOR 1   3.00 
  TOTAL SKOR AKHIR       
  ( PELUANG - ANCAMAN )     0.90 

Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

 

4.3.2 Komponen Proses 

Pengalaman dan akademik guru tidak diragukan 
lagi dalam mendidik dan mengajar. Kekuatan yang 
lain adalah pemanfaatan media pembelajaran yang 
optimal dalam proses Belajar Mengajar. Kualifikasi 
pendidikan guru bersertifikasi, kreatif dan inovatif 
dalam pembelajaran sudah dilakukan oleh sebagian 
besar guru. 

Kekuatan pada komponen proses yang teriden-
tifikasi meliputi tersedianya buku-buku pelajaran, 
LKS, dan kumpulan soal-soal yang disediakan sekolah 
untuk semua mata pelajaran bagi seluruh siswa 
sehingga memudahkan mempelajari materi pelajaran. 
Perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap dan 
bervariasi, dengan banyak cerita-cerita anak akan 
membuat minat baca siswa tinggi. Hal ini berdampak 
pada kemampuan berbahasa anak cukup baik (terlihat 
pada saat siswa diminta membuat kalimat, menulis 
puisi, mengarang, atau menceritakan kembali). Ruang 
baca dan ruang kelas yang nyaman dengan penerang-
an dan ventilasi yang cukup serta ruang mobilitas 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
57 

yang luas akan memudahkan dalam memvariasikan 
tempat duduk.  

Selanjutnya kelemahan komponen proses yang 
teridentifikasi meliputi adanya dua orang guru yang 
memasuki batas usia pensiun pada 2 tahun yang akan 
datang. Guru wiyata bakti yang mengajar di sekolah 
lain sangat mengganggu proses pembelajaran. Sebagi-
an kecil guru ada yang masih mengajar secara konven-
sional. Beberapa guru masih berstatus guru tidak 
tetap juga merupakan kelemahan dalam Proses Belajar 
Mengajar (PBM). 

 

 

         
 

Tabel 4.6 
Matrik IFAS (Internal Factors Analysis Summary) 

Aspek Proses 

NO Elemen SWOT Bobot Skor Total 
Skor 

KEKUATAN    

1 Pengalaman dan akademik guru tidak 
diragukan lagi dalam mendidik siswa.  0.3 4 1.2 

2 Pemanfaatan media pembelajaran yang 
optimal dalam PBM. 0.3 4 1.2 

3 
Tersedianya buku-buku pelajaran, LKS, 
dan kumpulan soal-soal untuk semua mata 
pelajaran. 

0.2 3 0.6 

4 
Tersedianya buku banyak dan bervariasi di 
perpustakaan yang berdampak pada minat 
dan kemampuan berbahasa anak baik. 

0.2 3 0.6 

5 
Ruang perpustakaan yang cukup nyaman 
dan luas membuat minat baca siswa lebih 
tinggi. 

0.1 3 0.3 

 TOTAL SKOR 1  3.9 
 KELEMAHAN    
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1 Adanya 2 orang guru memasuki masa 
pensiun 2 tahun lagi. 0.3 3 0.9 

2 
Guru wiyata bakti yang juga mengajar di 
sekolah lain mengganggu PBM berkaitan 
dengan disiplin kerja. 

0.3 3 0.9 

3 Masih ada guru yang mengajar secara 
konvensional. 0.2 3 0.6 

4 Beberapa guru berstatus guru tidak tetap. 0.2 3 0.6 
 TOTAL SKOR 1  3.0 
 TOTAL SKOR AKHIR    
 ( KEKUATAN - KELEMAHAN )   0.9 

Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

 

Peluang komponen proses yang teridentifikasi 
meliputi: tersedianya banyak sumber belajar yang 
memungkinkan meningkatnya kualitas PBM yang bisa 
diusahakan oleh sekolah; Terlaksananya kegiatan 
remediasi yang terprogram yang mampu memberikan 
peluang bagi siswa untuk menyelesaikan pendidikan 
dengan tuntas; Kualitas PBM yang baik menjadi daya 
tarik tersendiri bagi sekolah di mata masyarakat. Hal 
ini terbukti dengan kejuaraan siswa berprestasi dan 
hasil UASBN yang cukup baik membuat minat wali 
murid atau masyarakat sekitar memberikan dukungan 
kepada siswa yang bersekolah di SMP ini; Kegiatan 
ekstra kurikuler yang variatif berdampak pada me-
ningkatnya prestasi nonakademik; Kesempatan guru 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi merupakan peluang untuk meningkatkan mutu 
guru sebagai pengajar; dan Perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh 
guru juga mendukung untuk lancarnya pekerjaan dan 
tugas-tugas guru. 
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Ancaman dalam komponen proses antara lain: 
Beberapa orang tua siswa yang berprofesi sebagai 
buruh mempengaruhi menurunnya minat belajar  
siswa karena orang tua kurang perhatian dalam 
belajar anak di rumah. Lingkungan anak yang dekat 
dengan swalayan, terminal, dan pasar bisa membuat 
anak mudah terpengaruh teman-teman di lingkung-
annya. Anak-anak mulai mengenal miras dan rokok, 
ini sangat berpengaruh pada belajar siswa sehingga 
terjadi kemerosotan hasil belajar. Sekolah lain yang 
mulai membenahi kurikulum dan proses belajar 
mengajar membuat semakin tingginya persaingan 
positif antar sekolah. 

 

Tabel 4.7 
Matrik EFAS (External Factors Analysis 

Summary) Aspek Proses 

  PELUANG  Bobot  Skor 
Total 
Skor 

1. 
Kesempatan guru melanjutkan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi. 0.4 4 1.6 

2. 
Perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi yang dapat diakses oleh guru. 0.25 4 1.0 

3. 
Ekstra kurikuler yang variatif berdampak pada 
meningkatnya prestasi nonakademik. 0.2 4 0.8 

4. 
Tersedianya banyak sumber belajar yang 
memungkinkan meningkatkan PBM. 0.15 3 0.45 

  TOTAL SKOR 1   3.85 

  ANCAMAN      

1. 

Lingkungan siswa yang dekat dengan 
swalayan, pasar, dan terminal mudah 
memengaruhi siswa mengabaikan sekolah. 0.30 3 0.9 

 2. 

Lingkungan di atas juga memengaruhi siswa 
mengenal rokok, miras, bahkan judi yang 
menjadikan kemerosotan hasil belajar di 
sekolah. 

0.24 

3 

0.72 

3. Sekolah lain mulai membenahi kurikulum dan 0.24 2 0.48 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
60 

proses belajar mengajarnya. 

4. 

Beberapa orang tua siswa sebagai buruh 
yang kurang memperhatikan kemajuan belajar 
siswa. 

0.22 
2 

0.44 

  TOTAL SKOR 1   2.44 

  TOTAL SKOR AKHIR      

  ( PELUANG - ANCAMAN )     1.41 
Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

 

4.3.3 Komponen Output 

Kekuatan komponen output adalah dimilikinya 
prestasi akademik dan non akademik di tingkat 
kecamatan, kota, provinsi, dan nasional; Hasil ujian 
akhir sekolah yang pada tahun 2010 dan 2011 berada 
pada peringkat III di kota Salatiga; Lulusan mampu 
melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit baik negeri 
maupun swasta, di dalam maupun luar kota; Lulusan 
juga mampu berorganisasi baik di dalam maupun di 
luar sekolah. Sedang kelemahannya adalah tidak 
semua lulusan sekolah ini melanjutkan di sekolah 
lanjutan atas karena ada beberapa siswa yang orang 
tuanya tidak mampu. 

 
                  Tabel 4.8 

Matrik IFAS (Internal Factors Analysis Summary)  
Aspek Out put 

No Elemen Swot Bobot Skor 
Total 
Skor 

  KEKUATAN       

1. 

Hasil ujian akhir sekolah dari tahun 2010 
sampai 2012 pada peringkat III sekota 
Salatiga. 

0.25 4 1.0 

2. 
Lulusan berprestasi dalam bidang akademik 
dan non akademik 0.25 4 1.0 
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3. Nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional tinggi. 0.2 4 0.8 

4. 

Dimilikinya prestasi akademik dan 
nonakademik di tingkat kecamatan, kota, 
propinsi, dan nasional. 

0.5 3 0.15 

5. 
Lulusan mampu melanjutkan ke sekolah favorit 
baik negeri maupun swasta. 0.15 3 0.45 

6. 
Lulusan mampu berorganisasi baik di dalam 
maupun di luar sekolah. 0.1 3 0.3 

  TOTAL SKOR 1   2.98 
  KELEMAHAN       

1. 

Tidak semua lulusan sekolah ini melanjutkan, 
karena ada beberapa siswa yang orang tuanya 
tidak mampu. 

0.5 2 1.0 

2. 

Beberapa lulusan kurang mampu beradaptasi 
dengan lingkungan pendidikan yang tuntutan 
dan persaingannya tinggi 

0.3 2 0.6 

3. 
Beberapa lulusan kurang mempunyai karakter 
yang kuat. 0.2 3 0.6 

  TOTAL SKOR 1   2.2 

  TOTAL SKOR AKHIR       

  ( KEKUATAN - KELEMAHAN )     0.78 
Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

Peluang komponen output di antaranya adalah 
hasil evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi; Lulusan menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, 
dan bertanggung jawab serta menghormati orang lain; 
Harapan orang tua agar lulusan mempunyai nilai 
Ujian Nasional yang tinggi dan nilai prestasi akademik 
yang lebih baik; Adanya kemauan sebagian orang tua 
siswa, agar anaknya menjadi sosok mandiri setelah 
lulus dari sekolah menengah.  

Sedangkan ancamannya adalah adanya per-
saingan dalam meraih peringkat dalam US/UN. 
Semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap 
mutu sekolah membuat sekolah harus bekerja keras 
untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa orang tua 
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berpandangan bahwa keberhasilan pendidikan hanya 
berdasarkan nilai yang didapat anak, bukan dilihat 
dari segi proses belajar anak. Orang tua yang beram-
bisi terhadap nilai anak tidak melihat keberadaan 
anak secara realitas, yang sebenarnya batas kemam-
puan anak berbeda-beda. Ancaman yang lain adalah 
masih sedikitnya kemampuan lulusan untuk menye-
suaikan diri di sekolah yang kompetisinya relatif 
tinggi. 

 

 

 

 

Tabel 4.9 
Matrik EFAS (External Factors Analysis Summary) 

Aspek Output 
Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2012 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
63 

 

 

 

4.4 Strategi Peningkatan Mutu di SMP 
Negeri 9 Salatiga berdasarkan Analisis 
SWOT 

4.4.1 Strategi Peningkatan Mutu Input  

Dari SWOT analisis diperoleh hasil bahwa skor 
kekuatan dikurangi skor kelemahan adalah 1,1. Skor 
peluang dikurangi skor ancaman 0,9. Data ini 
menghasilkan strategi pada kuadran S-O (Strenght-
Opportunities), yaitu strategi memanfaatkan dan 

 No. PELUANG Bobot Skor 
Total 
Skor 

1. 

Hasil evaluasi dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 0.4 4 1.6 

2.  

Lulusan menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, 
bertanggung jawab, dan menghormati orang 
lain.  

0.3 4 1.2 

3. 

Harapan orang tua agar lulusan mempunyai 
nilai Ujian Nasional yang tinggi dan prestasi 
akademik yang lebih baik. 

0.2 3 0.6 

4.   

Adanya kemauan sebagian orang tua siswa 
menginginkan anaknya menjadi sosok yang 
mandiri setelah lulus sekolah. 

0.1 3 0.3 

  TOTAL SKOR     3.7 

  ANCAMAN       

 1. 
Orang tua melihat keberhasilan anak dari segi 
hasil atau nilai saja, bukan dari proses. 0.4 4 1.6 

 2. 
Orang tua yang berambisi tidak melihat realitas 
anaknya. 0.3 3 1.2 

 3. 
Persaingan dalam  meraih peringkat ujian 
sekolah atau ujian negara. 0,2 2 0.4 

 4. 
Semakin kompleksnya tuntutan masyarakat 
terhadap mutu sekolah. 0.1 3 0.3 

  TOTAL SKOR 1   3.5 

  TOTAL SKOR AKHIR      

  ( PELUANG - ANCAMAN )     0.2 
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mengembangkan kekuatan  internal yang ada untuk 
dapat memanfaatkan peluang. Hasil analisis tersebut 
ditampilkankan pada Gambar 4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1 

Matrik SWOT untuk Strategi Peningkatan Mutu 
pada Aspek Input 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            5 
                                                                                                 
                                                            4        

Peluang 

1. Peluang memilih siswa 
yang berkualitas lebih 
besar. 

2. Menyusun desain 
promosi dan membentuk 
tim promosi. 

3. Program beasiswa untuk 
siswa kurang mampu. 

4. Mengembangkan klub-
klub prestasi untuk 
mengembangkan potensi 
siswa. 

5. Program subsidi silang. 
6. Program pendidikan 

karakter, bakat, dan 
minat pada semua mata 
pelajaran. 
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1 2 3 4 5 
Jumlah siswa yang 
besar sehingga 
dana BOS mengalir 
besar. 

1  
1) Peluang memilih siswa yang berkualitas lebih 

besar. 
2) Menyusun desain promosi dan membentuk 

tim promosi. 
3) Program beasiswa untuk siswa kurang 

mampu. 
4) Mengembangkan klub-klub prestasi untuk 

Minat dan motivasi 
belajar siswa tinggi. 

2 

Latar belakang 
sosial ekonomi 

3 

Kelemahan Kekuatan 

Ancaman 
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menengah mengembangkan potensi siswa. 
5) Program subsidi silang. 
6) Program pendidikan karakter, bakat, dan 

minat pada semua mata pelajaran. 
 

Prestasi akademik 
dan nonakademik 
baik. 

4 

Zakat  infaq 5 
Sekolah berada di 
dekat kolam renang 
untuk mengem-
bangkan olah raga  
bidang renang. 

6 

 

4.4.2 Strategi Peningkatan Mutu Proses  

Hasil analisis SWOT untuk komponen proses 
skor kekuatan dikurangi skor kelemahan diperoleh 
skor 0,9 sedangkan skor peluang dikurangi skor 
ancaman diperoleh skor 1,41. Data ini menghasilkan 
strategi pada kuadran S-O (Strenghts-Opportunities), 
yang mendukung  strategi agresif, yaitu memfokuskan 
upaya menggunakan kekuatan internal yang ada di 
SMP Negeri 9 untuk dapat memanfaatkan peluang. 
Hasil analisis tersebut ditampilkan pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 
Matrik SWOT untuk Strategi Peningkatan Mutu  

pada Aspek Proses 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Pemanfaatan fasilitas buku 
dan perpustakaan sebagai 
sumber pembelajaran. 

2. Mengintensifkan 
pelaksanaan dan pembinaan 
kegiatan ekstrakurikuler. 

3. Memotifasi dan 
memfasilitasi guru untuk 
melanjutkan pendidikan 
yang lebih tinggi. 

4. Mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk 
pengembangan potensi anak. 

5. Menyiapkan guru untuk 
menggunakan teknologi 
informasi dalam PBM dan 
melengkapi sumber daya 
manusia dengan 
keterampilan yang 
diperlukan untuk 
mengoptimalkan kinerja. 

Peluang 
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1 2 3 4 
Pengalaman dan 
akademik guru tidak 
diragukan lagi dalam 
mendidik siswa  

1  
Strategi S-O (Strenght – Opportunity) 
 
1.  Memotifasi dan memfasilitasi guru untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 2. 
Menyiapkan guru untuk menggunakan teknologi 
informasi dalam PBM dan melengkapi sumber 
daya manusia dengan keterampilan yang 

Pemanfaatan media 
pembelajaran yang 
optimal dalam PBM  

2 

Tersedianya buku- 3 

Kelemahan Kekuatan 

Ancaman 
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buku pelajaran, LKS, 
dan kumpulan soal-
soal untuk semua 
mata pelajaran 

diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja  

3.  Mengintensifkan pelaksanaan dan pembinaan 
kegiatan ekstrakurikuler. 

4.  Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk pengembangan potensi anak. 

5.  Pemanfaatan fasilitas buku dan perpustakaan        
sebagai sumber pembelajaran. 

 

Tersedianya buku 
banyak dan bervari-
asi di perpustakaan 
yang berdampak 
pada minat dan 
kemampuan 
berbahasa anak baik 

4 

Ruang perpustakaan 
yang cukup nyaman 
dan luas membuat 
minat baca siswa 
lebih tinggi 

5 

 

  Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, 
strategi yang perlu dibuat SMP Negeri 9 Salatiga dalam 
meningkatkan mutu adalah: (1)  Pemanfaatan fasilitas 
buku dan perpustakaan sebagai sumber pembela-
jaran; (2) Mengintensifkan pelaksanaan dan pembina-
an kegiatan ekstrakurikuler; 3) Memotifasi dan mem-
fasilitasi guru untuk melanjutkan pendidikan yang 
lebih tinggi; (4) Mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi 
anak; (5) Menyiapkan guru untuk menggunakan 
teknologi informasi dalam PBM dan melengkapi 
sumber daya manusia dengan keterampilan yang di-
perlukan untuk kinerja yang optimal. 

 
4.4.3 Strategi Peningkatan Mutu Aspek Output  

Dari analisis SWOT terhadap output skor 
kekuatan dikurangi skor kelemahan diperoleh skor 
0,6. Sedangkan skor peluang dikurangi skor ancaman 
diperoleh skor 0,2. Data ini menghasilkan strategi 
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pada kuadran S-O (Strenghts-Opportunity), yang men-
dukung strategi agresif, yaitu memfokuskan bahwa 
kekuatan internal SMP Negeri 9 untuk dapat me-
manfaatkan peluang. Strategi peningkatan kualitas 
untuk komponen ouput adalah meningkatkan prestasi 
akademik dan non akademik sampai tingkat kota 
dengan usaha keras. Hasil analisis tersebut ditampil-
kan pada gambar 4.3. 

                      

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
Matrik SWOT untuk Strategi Peningkatan    Mutu  

pada Aspek Output 
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1. Menyiapkan guru untuk 
menggunakan teknologi informasi 
dalam PBM dan melengkapi 
sumber daya manusia dengan 
keterampilan yang diperlukan 
untuk mengoptimalkan kinerja  
2. Mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk pengembangan 
potensi anak. 
3. Memotifasi dan memfasilitasi 
guru untuk melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi. 
4. Mengintensifkan pelaksanaan 
dan pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler. 
5. Pemanfaatan fasilitas buku dan 
perpustakaan sebagai sumber 
pembelajaran. 
. 

Peluang 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
70 

                                                3                                                                           
 

                                                2 
 

 1   (1.1,0.5)                             1      (0.78,0.2)              
                                                                  
           -5     -4     -3     -2     -1           1     2      3     4     5               
                                               -1                                             
                                                    
                                               -2 
                                                    
                                               -3 
 
                                               -4 
                                              
                                               -5 

 
 
 
 

 

 

Eksternal 

Faktor 

 

 

 

Internal Faktor 
Kekuatan 

Peluang 

H
as

il 
ev

al
ua

si
 d

ap
at

 
di

ja
di

ka
n 

ba
ha

n 
pe

rti
m

ba
ng

an
 u

nt
uk

 
m

el
an

ju
tk

an
 k

e 
je

nj
an

g 
pe

nd
id

ik
an

 y
an

g 
le

bi
h 

tin
gg

i. 

Lu
lu

sa
n 

m
en

ja
di

 p
rib

ad
i 

ya
ng

 m
an

di
ri,

 d
is

ip
lin

, 
be

rta
ng

gu
ng

 ja
w

ab
, d

an
 

m
en

gh
or

m
at

i o
ra

ng
 la

in
.  

Ad
an

ya
 k

em
au

an
 s

eb
ag

ia
n 

or
an

g 
tu

a 
si

sw
a 

m
en

gi
ng

in
ka

n 
an

ak
ny

a 
m

en
ja

di
 s

os
ok

 y
an

g 
m

an
di

ri 
se

te
la

h 
lu

lu
s 

se
ko

la
h.

 

H
ar

ap
an

 o
ra

ng
 tu

a 
ag

ar
 

lu
lu

sa
n 

m
em

pu
ny

ai
 n

ila
i 

U
jia

n 
N

as
io

na
l y

an
g 

tin
gg

i 
da

n 
pr

es
ta

si
 a

ka
de

m
ik

 y
an

g 
le

bi
h 

ba
ik

. 

1 2 3 4 

Hasil ujian akhir 
sekolah dari tahun 
2010 sampai 2012 
pada peringkat III 
sekota Salatiga. 

1  
Strategi S-O (Strenght – Opportunity) 
 
1.  Mengintensifkan pelaksanaan dan pembinaan kegiatan 

akademik dan nonakademik. 
 
 2. Penambahan jam belajar, remedial teaching dan 

evaluating. 
 
3.  Membangun image positif melalui alumni 

Membentuk pusat pengembangan potensi anak. 

Lulusan 
berprestasi dalam 
bidang akademik 
dan non akademik 

2 

Nilai rata-rata Ujian 
Akhir Nasional 

3 

Kelemahan Kekuatan 

Ancaman 
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tinggi.  
4.  Membentuk dan mengintensifkan kelompok KIR ( 

Kelompok Ilmiah Remaja). 
5.  Menyiapkan desain pengembangan kepemimpinan yang 

nasionalis.   

Dimilikinya prestasi 
akademik dan 
nonakademik di 
tingkat kecamatan, 
kota, propinsi, dan 
nasional. 

4 

Lulusan mampu 
melanjutkan ke 
sekolah favorit baik 
negeri maupun 
swasta. 

5 

Lulusan mampu 
berorganisasi baik 
di dalan maupun di 
luar sekolah 

6 6. Menyiapkan desain pengembangan kepemimpinan dalam 
organisasi. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Analisis SWOT Aspek Input 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis terhadap 
faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan 
eksternal aspek input SMP Negeri 9 Salatiga, diperoleh 
hasil skor akhir lingkungan internal aspek input 
(kekuatan-kelemahan) adalah 1,1. Angka ini menun-
jukkan bahwa faktor kekuatan lebih besar daripada 
faktor kelemahan. Adapun yang merupakan strength 
misalnya sebuah rekruitmen yang kuat, tim manaje-
men yang antusias, hasil ujian yang baik, unit 
ekstrakulikuler seperti musik, seni, dan drama yang 
kuat, dukungan orangtua yang baik, moral staf yang 
baik, dan dukungan pimpinan institusi. Hal tersebut 
bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. 
Kelemahan-kelemahan ini adalah bangunan lama 
dalam kondisi yang jelek, usia rata-rata staf yang 
terlalu tinggi, kurangnya fasilitas parkir, anggaran 
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belanja yang tidak cukup, dan fasilitas olahraga yang 
tidak cukup. 

Sedangkan skor akhir lingkungan eksternal 
aspek input (peluang–ancaman) adalah 0,9. Adapun 
yang merupakan opportunity misalnya bergabung 
dengan institusi lokal dengan tempat yang baik dan 
reputasi yang sedang-sedang saja, membangun 
reputasi dalam olahraga, bergairah untuk mendirikan 
institusi baru, peluang untuk mengembangkan keahli-
an para staf untuk meningkatkan daya tawar, dan 
institusi yang sudah melakukan penggabungan dapat 
menarik penyandang dana yang baru. Sedangkan 
ancaman-ancamannya yaitu kehilangan identitas, ke-
kuatan dan reputasi, resiko kehilangan guru berpeng-
alaman akibat pensiun dini, etos kerja dari lembaga 
lain mungkin menjadi dominan, dan kemungkinan 
kehilangan dukungan dari pimpinan institusi. Angka 
ini juga menunjukkan bahwa faktor peluang masih 
lebih kuat daripada faktor ancaman. Dari hasil ini 
dapat disimpulkan bahwa posisi SMP Negeri 9 Salatiga 
berada pada titik (1.1, 0.9) yaitu berada pada kwadran 
SO (Strenght-Opportunities) yang mengindikasikan 
perlu dilakukannya strategi agresif, yaitu memfokus-
kan upaya menggunakan kekuatan internal SMP 
Negeri 9 Salatiga untuk dapat memanfaatkan peluang. 

 
4.5.2  Analisis SWOT Aspek Proses 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis terhadap 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal aspek 
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proses SMP Negeri 9 Salatiga, diperoleh hasil skor 
akhir lingkungan internal aspek proses (kekuatan-
kelemahan) adalah 0,9. Angka ini menunjukkan 
bahwa faktor kekuatan aspek proses lebih besar dari 
faktor kelemahan. Sedangkan skor akhir lingkungan 
eksternal aspek proses (peluang-ancaman) adalah 
1,41. Angka ini menunjukkan bahwa faktor peluang 
SMP Negeri 9 Salatiga lebih besar daripada ancaman 
yang ada. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
posisi SMP Negeri 9 Salatiga berada pada titik (0.9, 
1.41) yaitu berada pada kwadran SO (Strenght-
Opportunities) yang mengindikasikan perlu dilakukan-
nya lagi strategi agresif, yaitu memfokuskan upaya 
menggunakan kekuatan internal SMP Negeri 9 Salatiga 
untuk dapat memanfaatkan peluang. 

4.5.3  Analisis SWOT Aspek Output 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis terhadap 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal aspek 
output SMP Negeri 9 Salatiga, diperoleh hasil akhir 
lingkungan internal aspek output (kekuatan-kelemah-
an) adalah 0,78. Angka ini menunjukkan bahwa faktor 
kekuatan aspek output lebih besar daripada faktor 
kelemahan. Sedangkan skor akhir lingkungan ekster-
nal aspek output (peluang-ancaman) adalah 0,2. Angka 
ini menunjukkan bahwa faktor peluang SMP Negeri 9 
Salatiga pada aspek output lebih besar daripada 
ancaman yang ada. Dari hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa posisi SMP Negeri 9 Salatiga berada di kwadran 
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SO (Strenght-Opportunities) yang mengindikasikan 
perlu dilakukannya strategi agresif, yaitu memfokus-
kan upaya menggunakan kekuatan internal SMP 
Negeri 9 Salatiga untuk dapat memanfaatkan peluang. 

 
4.5.4 Strategi Peningkatan Mutu Aspek Input 

  Berdasarkan hasil analisis SWOT aspek input 
maka strategi yang perlu dibuat SMP Negeri 9 Salatiga 
untuk meningkatkan mutu pada aspek input adalah 
sebagai berikut: 

Hal pertama yang penting diolah adalah ke-
kuatan komponen input antara lain jumlah siswa yang 
banyak sejumlah 764 anak sehingga mengalir dana 
BOS yang cukup besar. Selain dana yang besar, 
dengan banyaknya siswa maka kekuatan sumber daya 
manusia dari siswa juga besar. Hal ini memberikan 
peluang kepada sekolah untuk mendapatkan siswa 
yang berprestasi dalam beberapa bidang lebih besar. 
Kemungkinan untuk menambah prestasi sekolah pun 
semakin terbuka.  

Hal kedua adalah menjaga agar minat dan 
motivasi belajar siswa yang tinggi dapat terpelihara. 
Dengan memberikan variasi-variasi dalam proses 
belajar mengajar ataupun memberikan penghargaan 
kepada siswa yang memperoleh nilai yang baik. Hal ini 
membantu mempermudah dalam proses belajar meng-
ajar yang berlangsung di sekolah. Dengan adanya 
minat dan motivasi siswa yang besar, maka proses 
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belajar mengajar akan lebih mudah dan lancar karena 
guru tidak perlu mengejar atau memaksa siswa dalam 
belajar. 

Hal ketiga yang perlu dilakukan sekolah yaitu 
menyelenggarakan program beasiswa untuk siswa 
yang kurang mampu. Beberapa siswa berasal dari 
keluarga yang kurang mampu. Hal tersebut berpenga-
ruh terhadap tersedianya fasilitas belajar yang 
lengkap, maka faktor kekuatan yang dapat menopang 
kemampuan finansial sekolah dalam hal ini adalah 
dengan mengadakan subsidi silang. Bagi siswa yang 
bersosial ekonomi menengah ke atas dapat membantu 
temannya yang bersosial ekonomi menengah ke bawah 
dengan cara menyisihkan sebagian uang saku mereka 
untuk disubsidikan. Sumber beasiswa yang lain 
adalah dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan. 

Hal keempat adalah berusaha mencapai dan 
mempertahankan prestasi akademik dan nonakademik 
yang cukup baik, termasuk penguasaan teknologi 
informasi dan komunikasi yang tinggi. Siswa dan siswi 
berkelakuan baik, tidak terlibat masalah penyimpang-
an sosial. Dengan membentuk klub-klub yang sesuai 
dengan potensi, bakat, minat, dan prestasi siswa, 
diharapkan kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Misal-
nya klub matematika, klub sains, klub bahasa Inggris, 
klub paduan suara, klub mading, klub volly, klub 
renang dan klub basket. Untuk mempertahankan 
prestasi yang telah dicapai, maka sekolah perlu 
mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan 
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tersebut. Tidak lupa mengadakan kaderisasi yang 
berkelanjutan setiap tahunnya.    

Hal kelima memungkinkan terselenggaranya 
pendidikan bermutu. Sumber dana selain BOS yaitu 
beasiswa dari zakat infaq bahwa tidak semua sekolah 
di Salatiga menyelenggarakan bantuan, bantuan 
berupa alat-alat tulis untuk belajar dan beasiswa bagi 
siswa kurang mampu dan beasiswa perorangan 
berupa bantuan beasiswa anak yatim. Zakat infaq 
diperoleh dari sumbangan guru-guru setiap bulan dan 
dari kegiatan setiap Jumatan siswa dan guru bagi 
yang beragama Islam. Demikian pula dari persekutuan 
doa seminggu sekali bagi mereka yang beragama 
Kristen atau Katholik. Bantuan kepada siswa yang 
diberikan dari zakat infaq ini berupa peralatan tulis 
untuk belajar dan beasiswa bagi siswa yang kurang 
mampu. Beasiswa diberikan untuk perorangan atau-
pun beasiswa anak yatim. Kegiatan ini juga bertujuan 
untuk mempererat tali persaudaraan di antara siswa 
dan wujud kepedulian kepada sesama.                                                                                                                                 

Hal keenam adalah sekolah harus menjalin kerja 
sama yang baik dengan pengurus kolam renang 
Kalitaman. Hal ini dilakukan untuk kesuksesan proses 
belajar mengajar mata pelajaran olah raga khususnya 
olah raga renang, sekaligus prestasi siswa di bidang 
renang. Sekolah berada di dekat kolam renang 
Kalitaman merupakan kekuatan keenam karena dalam 
pelajaran olah raga siswa dapat mengembangkan 
kemampuannya dalam bidang renang. Bentuk kerja 
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sama yang dilakukan adalah kemudahan dalam 
penjadwalan dan kemudahan dalam biaya masuk 
untuk setiap siswa sekolah yang mau berenang. 

 
4.5.5 Strategi Peningkatan Mutu Aspek Proses 

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, stra-
tegi yang perlu dibuat SMP Negeri 9 Salatiga adalah 
sebagai berikut:  

Hal pertama adalah sekolah harus mendaya-
gunakan guru sesuai dengan kemampuan yang di-
miliki demi majunya prestasi sekolah secara keselu-
ruhan. Pengalaman dan akademik guru harus difung-
sikan secara maksimal. Dengan memberi kebebasan 
guru untuk berkreasi dan berekspresi saat mengajar 
maka diharapkan ilmu yang diterapkan guru kepada 
siswa juga maksimal. Dengan memberi kepercayaan 
kepada guru maka diharapkan guru akan lebih 
bersungguh-sungguh dalam mengajar dan mendidik 
siswa. Kenyaman pada waktu menjalankan proses 
belajar mengajar juga akan mempengaruhi kinerja 
maupun hasil kerja yang diperoleh. 

Hal kedua yang perlu dilakukan sekolah adalah 
mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang 
maju untuk mengembangkan potensi siswa. Di era 
yang sangat maju ini, segala sesuatu selalu berhu-
bungan dengan teknologi. Siswa sangat perlu meman-
faatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan 
potensinya secara maksimal. Dengan semakin cepat-
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nya perkembangan teknologi informasi, siswa perlu 
dipersiapkan memiliki keterampilan menjadi pengguna 
teknologi untuk kemajuan belajarnya. Akan tetapi di 
sisi lain perkembangan teknologi juga dapat membawa 
dampak negatif sehingga sekolah perlu memberikan 
pembimbingan dan batasan tentang penggunaan 
teknologi yang mendukung proses belajar mengajar 
dan pencapaian prestasi yang maksimal. 

Selain siswa yang diberi keterampilan tentang 
teknologi informasi, gurupun tak kalah pentingnya 
untuk mengetahui dan mampu menggunakan tekno-
logi itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Dalam 
masa teknologi informasi ini guru tidak cukup hanya 
kreatif saja, tapi juga perlu dipersiapkan untuk meng-
ikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Melalui 
media internet guru dapat mencari materi pembelajar-
an, siswapun dapat mengikuti perkembangan proses 
belajar mengajar tersebut. Melalui media ini guru 
dapat melakukan proses pengajaran lebih menarik, 
data dapat disimpan dan direvisi sewaktu-waktu. 

 Untuk proses evaluasi dengan menggunakan 
sistem komputerisasi maka data dapat disimpan 
dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Jika guru 
dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi 
maka guru relatif lebih mudah untuk menyiapkan dan 
memotivasi siswa untuk menjadi pengguna teknologi, 
bahkan pembuat teknologi pada masa yang akan 
datang. Seiring dengan hal tersebut, perlu adanya 
pembekalan bagi guru untuk memperkuat sumber 
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daya manusianya dengan diadakannya pelatihan-
pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya masing-
masing. Diharapkan dengan pelatihan tersebut guru 
meningkat kualitas kerjanya. 

Hal ketiga adalah sekolah melakukan penyedia-
an buku-buku pelajaran, LKS, dan kumpulan soal-
soal semua mapel untuk dipelajari siswa yang mem-
butuhkan. Demi proses belajar mengajar yang berlang-
sung lancar dan timbulnya kemauan belajar mandiri 
siswa. 

Hal keempat adalah sekolah menyediakan buku 
fiksi yang lebih banyak lagi dan bervariasi, sesuai 
dengan kebutuhan guru maupun siswa. Selain untuk 
mempelajari isi buku, diharapkan pula bahasa anak 
akan menjadi lebih baik karena pengaruh bacaan fiksi 
yang dibacanya diterapkan dalam pergaulan sehari-
hari. Terlebih lagi buku-buku fiksi yang dapat menun-
jang penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat 
kalimat, menulis puisi, mengarang, atau menceritakan 
kembali cerita yang dibacanya. Dengan bervariasinya 
macam buku, diharapkan pula minat baca siswa lebih 
tinggi. 

Hal kelima adalah sekolah harus membuat 
ruang perpustakaan senyaman mungkin supaya siswa 
lebih berminat lagi untuk datang berkunjung ke per-
pustakaan, betah berlama-lama di dalam perpustaka-
an dan membaca buku di ruang perpustakaan. 
Kondisi ruang perpustakaan yang luas dan nyaman 
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akan membuat minat baca siswa menjadi lebih tinggi. 
Minat membaca yang tinggi akan membuat perolehan 
ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca sema-
kin banyak. Logikanya siswa akan semakin cerdas dan 
membantu meningkatnya prestasi siswa. 

 
4.5.6 Strategi Peningkatan Mutu Aspek Output 

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada aspek 
output maka strategi yang perlu dibuat SMP Negeri 9 
Salatiga untuk meningkatkan mutu pada aspek output 
adalah sebagai berikut: 

Hal pertama yang harus dilakukan sekolah 
adalah senantiasa meningkatkan nilai ujian nasional 
yang diperoleh siswa lebih baik lagi. Nilai rata-rata 
ujian nasional yang tinggi pernah dicapai oleh SMP 
Negeri 9 dari tahun ke tahun perlahan tapi pasti, dari 
peringkat VI menuju peringkat III sekota Salatiga. 
Peningkatan nilai ujian nasional ini dengan cara 
menambah jam pelajaran khususnya mata pelajaran 
yang diujikan nasional. Belajar dari materi-materi 
ujian yang lalu, semakin banyak dan sering, maka 
diharapkan siswa-siswi terbiasa menemui dan mema-
hami karakter bentuk soal ujian nasional. 

Hal kedua yang dilakukan, mempertahankan 
prestasi yang sudah dicapai dan meningkatkan pres-
tasi yang masih belum maksimal. Dimilikinya prestasi 
akademik dan nonakademik di tingkat kecamatan, 
kota, provinsi, bahkan nasional merupakan hal yang 
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bisa dibanggakan dan perlu dijadikan contoh untuk 
siswa angkatan tahun berikutnya. Sekolah juga tidak 
segan-segan untuk memberi hadiah kepada siswa 
yang telah berhasil menyumbangkan piala atau 
piagam atau penghargaan lain kepada sekolah, karena 
telah membawa nama baik sekolah. 

Hal ketiga adalah senantiasa meningkatkan 
prestasi dalam mencapai nilai akhir ujian sekolah. 
Terbukti dengan dicapainya peringkat III sekota 
Salatiga, prestasi sekolah memang tidak mudah untuk 
dicapai. Sekolah mengadakan tambahan pelajaran 
setelah jam pelajaran sekolah yang resmi selesai. 
Pelajaran tambahan diberikan kepada kelas IX yang 
akan ujian, khususnya siswa-siswi yang mempunyai 
nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Tujuan-
nya adalah memperbaiki nilai mereka yang masih 
rendah dan memberi semangat serta mempersiapkan 
mental kepada siswa yang akan menempuh ujian. 

Hal keempat adalah tetap mengintensifkan 
pelaksanaan dan pembinaan kegiatan ekstrakrikuler 
selain kegiatan intrakurikuler. Beberapa kegiatan 
ekstrakurikuler di SMP Negeri 9 mencetak prestasi 
misalnya olah raga renang, lari, taekwondo, atletik, 
voli, yang kesemuanya minimal juara I sekota Salatiga. 
Ada lagi tartil, MTQ dan Pramuka yang sempat juara 
di propinsi. Untuk lompat jauh dan lari, pernah juara 
nasional. Untuk itu sekolah perlu lebih bersungguh-
sungguh lagi dalam mencari anak yang berbakat dan 
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kemudian membina mereka supaya prestasi bisa 
dipertahankan dan lebih baik lagi. 

Hal kelima yang harus dilakukan sekolah adalah 
menjalin kerja sama yang baik dengan sekolah-
sekolah lanjutan atas. Dengan banyaknya informasi 
dan kerja sama yang baik maka sekolah bisa menya-
lurkan lulusan ke sekolah lanjutan atas sesuai dengan 
kemampuan, bakat, dan minat siswa. 

Hal keenam yang harus dilakukan sekolah 
adalah mengintensifkan pendidikan keorganisasian 
kepada siswa kemudian menerapkan dalam kehidupan 
di sekolah. Dengan pendidikan keorganisasian mau-
pun pendidikan kepemimpinan di sekolah, diharapkan 
siswa mampu melakukan peran sebagai anggota 
maupun pengurus sebuah organisasi. Kegiatan keor-
ganisasian yang diadakan di sekolah misalnya OSIS, 
Pramuka, tim olah raga, tim kesenian, dan kegiatan 
organisasi ekstra kurikuler lain yang diadakan di 
sekolah. 

Pada masa modern ini lingkungan sangat ber-
pengaruh bagi perkembangan siswa. Secara psikologis, 
siswa SMP berada pada tahap mencari jati diri. Dalam 
membentuk jati diri yang baik, sekolah perlu mena-
namkan nilai-nilai yang baik, seperti kesederhanaan, 
kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, menghargai 
diri sendiri dan menghargai orang lain, terutama guru 
dan orang tua. Sekolah perlu menciptakan budaya 
yang mendukung nilai-nilai tersebut melalui pembia-
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saan dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal inilah 
yang bisa diselipkan dalam pelajaran keorganisasian.  
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