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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

          

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Istilah strategy  berasal dari kata Yunani 

‘strategos’ dengan kata jamak strategi. Strategos berarti 

jenderal tetapi dalam Yunani kuno sering berarti 

perwira Negara (state officer) dengan fungsi yang luas 

(Salusu, 1998). Pada mulanya perencanaan strategis 

digunakan oleh militer, kemudian perencanaan 

strategis menjadi sangat terkenal dan dipergunakan 

dalam persaingan bisnis dan kemudian organisasi 

publik seperti dunia pendidikan juga mengadopsi model 

perencanaan strategis. 

Strategic Planing atau perencanaan strategis 

adalah bagian pertama dari Manajenen Strategis, 

mencakup penetapan tujuan, sasaran dan strategi 

organisasi. Strategi organisasi berisi tentang kebijakan, 

program dan kegiatan organisasi, (Muljadi, 2006).  

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. 

Wheelen, manajemen strategis merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Proses 

manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen 

meliputi empat elemen dasar, yaitu: 1. Pengamatan, 2. 

Perumusan strategi, 3. Implementasi strategi, dan 4. 

Evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaannya 

(Hunger dan Wheelen, 2003) Manajemen strategis 

aktivitas-aktifitas mulai dari pengamatan sampai 
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evaluasi kinerja. Interaksi keempat elemen. Tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 
Elemen-elemen Dasar Proses Manajemen Strategis. 

 

Pengamatan 

lingkungan 

 Perumusan  

Strategis 

 

 

Implementasi  

Strategis 

 Evaluasi dan 

pengendalian 

 

 

Sumber: Hunger dan Wheelen, 2003 

 

Lebih lanjut Nawawi (2003) menjelaskan bahwa 

manajemen strategis merupakan suatu sistem sebagai 

satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling 

berhubungan dan mempengaruhi. Perencanaan 

pertama adalah perencanaan strategis dengan unsur-

unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategis, 

dan Sasaran utama. Perencanaan yang kedua adalah 

Perencanaan Operasional dengan unsurnya sasaran 

dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi 

manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijakan 

situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, 

fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.  

Manajemen strategis merupakan upaya 

organisasi untuk bisa menyelaraskan diri dengan 

lingkungan. Dengan mengelola organisasi tidak lagi 

memadai bila hanya mengandalkan intuisi, termasuk 

mengandalkan intuisi dalam menyusun siasat bisnis. 
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(Simanjuntak, 2004) ini dapat dilihat dari definisi yang 

dibuat oleh Rowe, et.al ( Rowe, 1997), yang menyatakan 

bahwa manajemen strategis adalah proses untuk 

menyelaraskan kemampuan internal organisasi dengan 

peluang dan ancaman yang dihadapinya dalam 

lingkungannya.  

 Manajemen mengamati lingkungan ekstrenal 

untuk melihat kesempatan dan ancaman dan 

mengamati lingkungan internal untuk melihat 

kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling 

penting untuk masa depan institusi sering disebut 

faktor-faktor strategis dan diringkas dengan SWOT. 

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, 

manajemen mengevaluasi interaksinya dan 

menentukan misi perusahaan yang sesuai dan inilah 

yang dinamakan perencanaan strategis.  

 Peranan perencanaan strategis dalam dunia 

pendidikan sangatlah penting, karena dengan 

perencanaan strategis akan diidentifikasikan faktor-

faktor strategis baik dari lingkungan internal maupun 

lingkungan eksternal serta menentukan pilihan-pilihan 

strategis untuk mengarahkan langkah-langkah yang 

harus ditempuh oleh organisasi dimasa yang akan 

datang, sehingga kinerja pendidikan dapat berlangsung 

secara efektif dan berkelanjutan. 

  Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar 

organisasi mampu melihat secara objektif kondisi-

kondisi eksternal dan internalnya, sehingga organisasi 

tersebut dapat mengantisipasi perubahan 

lingkugannya. Jadi perencanaan strategis penting 

untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki 
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produk yang sesuai dengan keinginan konsumen 

dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang 

ada. 

Dalam bukunya Perencanaan Strategis bagi 

Organisasi Sosial, Michael Allison dan Jude Kaye (2005) 

menjelaskan perencanaan strategis jikalau dirumuskan 

secara sederhana adalah sebuah alat manajemen, dan 

sama dengan setiap alat manajemen, alat itu hanya 

digunakan untuk satu maksud saja, yaitu menolong 

organisasi melakukan tugasnya dengan lebih baik. 

Perencanaan strategis dapat membantu organisasi 

mamfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban 

terhadap lingkungan yang berubah dan untuk 

memastikan agar anggota-anggota organisasi itu 

bekerja ke arah tujuan yang sama. Secara singkatnya, 

perencanaan strategis adalah proses sistemik yang 

disepakati organisasi dan membangun keterlibatan 

diantara stakeholder utama tentang prioritas yang 

hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan 

operasi.  

Menurut pendapat Salusu, (1998) Perencanaan 

strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, 

suatu instrumen untuk mendidik manager, para 

pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-kepala unit 

kerja selain itu pula adalah suatu proses dalam 

membuat keputusan strategis atau menawarkan 

metode untuk memformulasikan dan 

mengimplementasikan keputusan strategis, serta 

mengalokasikan sumber daya untuk mendukung 

semua unit kerja dan tingkatan dalam organisasi.  
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Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian 

dari perencanaan strategis menurut perspektif masing-

masing. Olsen dan Eadie mendefinisikan perencanaan 

strategis sebagai berikut: 

“perencanaan strategis didefinisikan sebagai 
upaya yang didisiplinkan untuk membuat 
keputusan dan tindakan penting yang 

membentuk dan memandu bagaimana menjadi 
organisasi (atau entitas lainnya), apa yang 
dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya) dan 
mengapa organisasi (atau entitas lainnya) 
mengerjakan hal seperti itu”. (Bryson, 2005) 

 

Lain halnya menurut taylor: 

“perencanaan strategis dipandang sebagai 
metode untuk mengelola perubahan-perubahan 
yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga 
disebut sebagai metode untuk berurusan 
dengan kompleksitas lingkungan yang sering 
kali erat hubungannya dengan kepentingan 
organisasi” (Salusu, 1999) 

 

Ada prinsip-prinsip yang perlu diikuti agar 

perencanaan dapat berjalan dengan baik. Mengenai 

perencanaan strategis, Mercer (dalam Salusu, 1999) 

mempunyai kesimpulan mengenai prinsip-prinsip 

dalam perencanaan strategis: 

“Setiap orang harus terlibat dalam proses 
perencanaan itu supaya dapat meningkatkan 
pemahaman dan komitmen terhadap rencana 
yang akan dibuat. Pada setiap tingkatan dalam 
organisasi, ide-ide, serta tujuan dan sasaran 
harus dirumuskan secara jelas. Lalu siapa yang 
akan bertanggung jawab dalam 
mengimplementasikan rencana strategis itu 
harus jelas juga. Janganlah membuat rencana 
tanpa menyebutkan siapa yang akan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sebab 



 

 

21 

 

jikalau demikian, rencana itu akan tersimpan 
dalam lemari arsip tanpa diraba. Atau bahkan 
sebaliknya dapat terjadi bahwa setiap orang 
merasa wajib, berhak, dan bertanggung jawab 
untuk mengimplementasikan sehingga bias 
menimbulkan kekacauan.”   

 

Dalam organisasi publik sebagaimana dalam 

lembaga pendidikan, rencana strategis mempunyai 

beberapa manfaat antara lain: 

1. Berfikir secara strategis dan 

mengembangkan strategi-strategi yang 
efektif. 

2. Memperjelas arah dan masa depan. 
3. Menciptakan prioritas. 
4. Membuat keputusan sekarang dengan 

mengingat  
5. konsekuensi masa depan. 

6. Mengembangkan landasan yang koheren 
dan kokoh bagi pembuat keputusan. 

7. Menggunaan keleluasaan yang 

maksimum dalam bidang–bidang yang 
berada dibawah kontrol organisasi. 

8. Membuat keputusan yang melintasi 

tingkat dan fungsi. 
9. Memecahkan masalah utama organisasi. 

10. Memperbaiki kinerja organisasi. 
11. Menangani keadaan yang berubah 

dengan cepat secara efektif. 

12. Membangun kerja kelompok dan 
keahlian. (Bryson, 2005) 

 

Menurut Robbin dan Coulter (1999), ada empat 

alasan dan manfaat perlunya perencanaan strategis, 

yaitu: 

1. Perencanaan strategis memberi arah. 
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2. Perencanaan strategis mengurai dampak 

perubahan. 

3. Perencanaan strategis memperkecil 

pemborosan. 

4. Perencanaan strategis menentukan standar 

pengendalian.  

 

Perencanaan Strategis dalam dunia pendidikan 

sangatlah penting untuk memberi arah dan bimbingan 

pada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju 

perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, 

pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk 

mengurangi ketidakpastian masa depan. Tanpa 

perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan 

ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, resiko besar 

dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua 

kegiatan pendidikan.  

Sebagai dasar dalam membuat perencanaan di 

bidang pendidikan, umumnya orang menggunakan 

teknik analisis SWOT, dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan 

atau peluang dan tantangan atau ancaman yang 

dihadapi oleh organisasi. Dengan teknik itu, 

diharapkan posisi organisasi dalam berbagai aspek bisa 

dipahami secara lebih obyektif, lalu bisa ditetapkan 

prioritas strategi dan program-programnya, serta peta 

urutan pelaksanaannya 
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2.2 MUTU 

Secara umum, mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukan kemampuanya dalam memuaskan 

kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat (Rini, 

2011). Mutu mengandung makna derajat (tingkat) 

keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya baik 

barupa barang maupun jasa, baik yang tangible (dapat 

dipegang) maupun yang intangible (tidak dapat 

dipegang) (Suryosubroto, 2010). 

 
“Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari 
standar yang sangat tinggi yang tidak dapat 
diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu 
yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya 
mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta 
membuat puas dan bangga pemiliknya. Mutu 
dalam pandangan ini digunakan untuk 
menyampaikan keunggulan status dan posisi, 
dan kepemilikan terhadap barang yang dimiliki 
“mutu” akan membuat pemiliknya berbeda dari 
orang lain yang tidak mampu memilikinya (Sallis, 
2006).” 

 

 Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Bab I Ketentuan Umum sebagai berikut: 

 

1.  Pasal 1 (Ayat 18) “Evaluasi pendidikan 
adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai 
komponen pendidikan pada setiap 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
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sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan”. 

2. Pasal 3 “Standar Nasional Pendidikan 

berfungsi sebagai dasar dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang 
bermutu”. 

3. Pasal 4 “Standar nasional pendidikan 
bertujuan menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat”. 
 

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan 

indonesia mengacu pada proses pendidikan dan hasil 

pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu 

melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode 

pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, 

dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk 

menciptakan suatu sekolah yang kondusif. Mutu dalam 

pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, 

output/produk, dan outcome sekolah sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas sekolah. Input pendidikan 

dinyatakan bermutu jika siap diproses. Proses 

pendidikan dinyatakan bermutu jika mampu 

menerapkan PAKEM yang efektif. Output dinyatakan 

bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik 

para peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu 

apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar 

atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan 

lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh lulusan. 
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“Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu 
pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada 
setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai 
atau hasil pendidikan (Student Achievement) 
dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. 
Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi 
di bidang olahraga, seni keterampilan, dan lain-

lain. Bahkan prestasi seekolah dapat berupa 
kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), 
seperti suasana disiplin, keakraban, salaing 
menghormati, kebersihan, dan sebaginya. 
“Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming 
secara umum disebabkan oleh beberapa sumber 
yang mencakup desain kurikulum yang lemah, 
bangunan yang tidak memenuhi syarat, 
lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur 
yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, 
sumberdaya yang kurang, dan pengembangan staf 
yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus 
masalah mutu bisa mencakup kurangnya 
motivasi, kegagalan komunikasi atau masalah 
yang berkaitan dengan perlengkapan-
perlengkapan (Sallis, 2006).” 

 

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarman 

Danim (2006) mengidentifikasi 10 ciri-ciri sekolah 

bermutu, yaitu: 

 
1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun eksternal. 

2. Sekolah berfokus pada upaya untuk 
mencegah masalah yang muncul dengan 
komitmen untuk bekerja secara benar 

dari awal. 
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber 

daya manusianya, sehingga terhindar 
dari berbagai “kerusakan psikologis” 
yang sangat sulit memperbaikinya. 
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4. Sekolah memiliki strategi untuk 
mencapai kualitas, baik di tingkat 
pimpinan, tenaga akademik, maupun 

tenaga administratif. 
5. Sekolah mengelola atau memperlakukan 

keluhan sebagai umpan balik untuk 

mencapai kualitas dan memposisikan 
kesalahan sebagai instrumen untuk 

berbuat benar pada masa berikutnya. 
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam 

perencanaan untuk mencapai kualitas, 

baik untuk jangka pendek, jangka 
menengah maupun jangka panjang. 

7. Sekolah mengupayakan proses 
perbaikan dengan melibatkan semua 
orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi 

dan tanggung jawabnya. 
8. Sekolah mendorong orang dipandang 

memiliki kreatifitas, mampu 

menciptakan kualitas dan merangsang 
yang lainnya agar dapat bekerja secara 

berkualiatas. 
9. Sekolah memperjelas peran dan 

tanggung jawab setiap orang, termasuk 

kejelasan arah kerja secara vertikal dan 
horizontal. 

10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria 
evaluasi yang jelas. 
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2.3  RENCANA STRATEGIS PENINGKATAN 

MUTU BERDASARKAN ANALISIS SWOT 

Menurut Freddy Rangkuti (2009), analisis SWOT 

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi yang baik bagi suatu 

institusi atau lembaga. Sallis juga  mengatakan bahwa 

analisis SWOT adalah salah satu alat analisis yang 

biasa digunakan dalam perencanaan strategis lembaga 

pendidikan. Hal ini juga dipertegas oleh Sharplin 

(dalam Sagala, 2010) analisis SWOT adalah salah satu 

tahap manajemen strategis yang merupakan 

pendekatan analisis lingkungan, digunakan untuk 

melihat kekuatan dan kelemahan di dalam lembaga 

pendidikan sekaligus memantau peluang dan 

tantangan yang harus dihadapi.   

Analisis SWOT didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths), peluang 

(Opportunity), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman 

(Threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan lembaga. Dengan demikian 

perencanaan strategis (Strategic Planing) harus 

menganalisis faktor-faktor strategis lembaga atau 

institusi dalam kondisi saat ini. Hal ini dapat disebut 

dengan analisis situasi. 

Menurut Rangkuti (2009) Stretngths atau 

kekuatan adalah beberapa hal yang merupakan 

kelebihan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, 

yang memiliki potensi yang positif jika dikembangkan 
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dengan baik. Kekuatan dapat bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif. Weaknesses atau kelemahan adalah 

komponen-komponen yang kurang menunjang 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin 

dicapai suatu lembaga pendidikan. Kelemahan 

merupakan kondisi riil yang ada dan terjadi di sekolah. 

Opportunity atau peluang adalah kemungkinan-

kemungkinan yang dapat dicapai apabila potensi-

potensi yang ada di sekolah mampu dikembangkan 

secara optimal oleh suatu lembaga pendidikan. Threats 

atau ancaman adalah kemungkinan yang dapat terjadi 

atau berpengaruh terhadap kesinambungan dan 

keberlanjutan kegiatan penyelenggaraan suatu 

pendidikan. 

Apabila analisis SWOT diimplementasikan maka 

akan memungkinkan suatu lembaga pendidikan untuk 

mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai 

situasi lembaganya tersebut dalam hubungannya 

dengan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang 

lain dan lapangan industri yang akan dimasuki oleh 

output lembaga pendidikan tersebut. Pemahaman 

mengenai faktor-faktor eksternal yang digabungkan 

dengan suatu pengujian mengenai kekuatan dan 

kelemahan akan membantu dalam mengembangkan 

sebuah visi tentang masa depan (Robbin & Coulter, 

2009).        

   


