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        BAB IV 

 

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil SMA Negeri 1 Gadingrejo 

SMA Negeri 1 Gadingrejo adalah satu-satunya SMA Negeri yang ada di 

Kecamatan Gadingrejo, yang didirikan pada tahun 1984 di atas lahan seluas 2,89 

ha dengan jumlah bangunan 7 unit. 

Sebekumnya bernama SMA Negeri Tegalsari, dengan SK pendirian Nomor : 

1558/D/1984 Tanggal  20 November 1984, kemudian pada tahun 1997 diubah 

namanya menjadi SMU Negeri 1 Gadingrejo, dengan SK Mendikbud RI Nomor : 

035/O/1997 tanggal 7 April 1997.   

Kemudian pada tahun 2003 berubah kembali menjadi  SMA Negeri 1 Gadingrejo 

bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan Kurikulum Dan Sistem Pengujian 

Berbasis Kompetensi (KSPBK) atau Kurikulum 2004 bagi Siswa Kelas X di SMA 

Negeri 1 Gadingrejo.  

Sejak tahun pelajaran 2006/2007 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) bagi kelas  X, XI,  XII dan menjadi Sekolah Standar Nasional 

(SSN) kemudian ditahun TP 2008/2009 mendapat ISO 9001:2008.  
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4.1.1 Keadaaan Siswa 

Tahun Pelajaran 2012-2013 SMA Negeri 1 Gadingrejo memiliki jumlah Siswa/i 

Sebanyak 823 Siswa/i, Yang Terdiri Dari : 

1. Kelas X Akselerasi   : 19 siswa/i (1 kelas)   

2. Kelas X Reguler      : 233 siswa/i (8 kelas). 

3. Kelas XI Akselerasi  : 19 siswa/i (1 kelas). 

4. Kelas XI. IPA          : 187 siswa/i (6 kelas). 

5. Kelas XI. IPS          : 64 siswa/i (2 kelas). 

6. Kelas XII. IPA   : 185 siswa/i (5 kelas). 

7. Kelas XII. IPS   : 116 siswa/i (3 kelas).  

  

  

        Tabel 4.1  Kepemimpinan Kepala Sekolah  

NO TAHUN NAMA KEPALA SEKOLAH 

1 1984  s.d. 1991 Drs. Agus Sudarsono 

2 1991 s.d. 1992 Drs Marmin 

3 1992 s.d. 1999 Drs. Bambang Suwosono 

4 1999 s.d. 2002 Drs. Suminto Affandi, M.M 

5 2002 s.d. 2012 Dra. Hermin Budiarsi 

6 2012 s.d. sekarang Drs. Jumani Darjo, M.Pd 

        Sumber : Panduan SMA Negeri 1 Gadingrejo 2012 

 

Peserta didik yang tamat belajar dari sekolah unggulan di lingkungan 

SMA Negeri 1 Gadingrejo merupakan masukan mentah atau input untuk 

dikembangkan di jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi. Kecerdasan dan 

potensi diri anak lulusan SMA unggulan tersebut, diatas rata-rata sehingga perlu 

dikembangkan oleh sekolah yang memiliki tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana prasarana yang memadai seperti di SMA Negeri 1 

Gadingrejo. Selain memiliki kecerdasan dan kemampuan yang tinggi, kondisi 



56 

 

orang tua peserta didik juga mampunyai daya dukung yang kuat terhadap 

perkembangan dan kemajuan sekolah tempat anak-anak mereka belajar. 

Hasil akhir dari seleksi penerimaan peserta didik baru tiap tahun di SMA Negeri 1 

Gadingrejo tetap didominasi oleh beberapa SMP unggulan tersebut dan peserta 

didik yang memiliki kecerdasan tinggi dan mampu bersaing ditingkat nasional 

(OSN 2008/2009). 

SMA Negeri 1 Gadingrejo  merupakan sekolah menengah atas,memiliki 

pengalaman yang cukup untuk mengolah input peserta didik yang baik tadi 

menjadi peserta didik yang mampu bersaing di tingkat internasional.  Guru yang 

ada di SMA Negeri 1 Gadingrejo cukup memadai baik dari jumlah, kualifikasi, 

kemampuan dan pengalaman, jumlah guru yang ada saat ini adalah 63 orang rata-

rata berkualifikasi S2 dan S1 pengalaman mengajar rata-rata lebih dari 10  tahun 

bahkan sudah yang mengajar di SMA Negeri 1 Gadingrejo selama 35 tahun, 

dengan pengalaman rata-rata 10 tahun lebih maka kemampuan yang dimiliki 

sudah tidak diragukan lagi. 

Berbagi upaya telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Gadingrejo dalam rangka 

meningkatkan out put/out come , baik yang berupa kualitas akademis maupun non 

akademis. Upaya yang telah dilakukan antara lain : (1) Perbaikan proses belajar 

mengajar. (2) Pengadaan sarana prasarana dan media pembelajaran;(3) 

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan . ( 4) Penggalian sumber dana yang memadai.  

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat diukur dan dilihat melalui 

perolehan hasil ujian nasional.  
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Pada tahun pelajaran 2011 / 2012 hasil ujiannasional SMA Negeri 1 

Gadingrejo mempunyai nilai rata-rata 8,33, kondisi nilai seperti itu menempati 

peringkat pertama di Kabupaten Prengsewu dan peringkat 10 diprovinsi 

Lampung. 

Prestasi lain yang diukir ditingkat provinsi Lampung antara lain (1) Juara 

pertama Solo Song sebagai juara I, (2) Juara Ketiga Pelajar Teladan Siswa 

berprestasi) putra dan putri, (3) Juara ketiga vocal group, sedangkan prestasi 

ditingkat Nasional antara lain, (1)Nominasi peserta LPIP ( Lomba Penelitian 

Ilmiah bagi Pelajar) di Jakarta, (2) Juara kedua Tenis terbuka bagi tingkat sekolah 

menengah di Bandung , Juara ketiga OSN bidang Fisika, dan tentunya masih 

banyak lagi pretasi yang telah diraih oleh peserta didik di tingkat kabupaten atau 

pun provinsi. Hal itu menunjukkan bahawa SMA Negeri  1 Gadingrejo 

merupakan sekolah unggulan tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten 

Prengsewu bahkan di tingkat Provinsi Lampung.     

 Peserta didik yang potensial, orang tua / wali peserta didik yang  

konstributif terhadap sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

tanggap terhadap perubahan adalah fenomena yang tampak sebagai lingkungan  

operasional yang strategis di SMA Negeri 1 Gadingrejo dalam rangka 

mewujudkan sekolah yang unggul. 

Pada tahun 2004/2005 SMA Negeri 1 Gadingrejo ditetapkan sebagai 

sekolah standar nasional (SSN), selama 3 tahun sekolah ini dapat mempertahan 

prestasi yang dicapai. Pada tahun pelajaran 2008/2009 sekolah ini ditetapakan 

sebagai sekolah program ISO 9001:2008. Dalam menyelenggarakan nya SMA 

Negeri 1 Gadingrejo memiliki sistem manajemen mutu yang lebih baik dan visi 
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Terwujudnya Organisasi Sekolah Yang Cerdas, Beriman, Berwawasan 

Lingkungan Dan Kompetitif Di Tingkat Global dengan Indikator dan misi (a) 

Melaksanakan peningkatan /pengembangan Standar Mutu Pendidikan (b) 

mengaplikasikan ICT (Information Communication Technology) (c) 

mencerdaskan olah pikir , olah rasa dan olah raga (d) Meningkatkan keimanan , 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Cinta tanah air (e) meningkatkan 

daya saing di tingkat internasional (f) meningkatkan lingkungan sekolah yang 

nyaman , aman , rindang , asri dan bersih. 

 

4.2     Paparan Data Penelitian 

4.2.1  Pelaksanaan program ISO 9001:2008  

4.2.1.1 Kebijakan Mutu  SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

 SMA Negeri 1 Gadingrejo sebagai lembaga sekolah dari SSN, RSBI, SBI 

dan menetapkan visi dan misi lembaga sebagai kebijakan mutunya. Hal ini seperti 

dipaparkan oleh kepala sekolah sebagai berikut, 

“Kebijakan mutu yang ditetapkan menyeluruh mengarah kepada tahapan 

perkembangan sekolah dari SSN, RSBI, SBI dibutuhkan penerapan ISO 

9001:2008. Kemudian dilakukan pembenahan terhadap sumber daya, 

infrastruktur, dan juga mengajak teman-teman untuk menggalang 

komitmen positif bersentuhan dengan pelayanan peserta didik. Dasar 

pertimbangan diambil untuk menjadikan sesuai visi misi sekolah, 

diperlukan perbaikan menyelu (w.ks. 04032013). 

 

Kebijakan mutu SMA Negeri 1 Gadingrejo yang mengacu kepada visi dan misi 

sekolah juga diperkuat oleh beberapa staf wakil kepala sekolah seperti hasil 

wawancara dibawah ini. 
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“Kebijakan mutu ditetapkan menerjemahkan kebijakan mutu umum kepala 

sekolah menuju kebijakan ideal sekolah sebagai lembaga yaitu 

terlaksananya visi misi sekolah secara 100% “. (w.wkk.01032013). 

“Kebijakan yang telah ditetapkan mengarah kepada manajemen sumber 

daya manusia dan manajemen sekolah lainnya yang mengacu kepada visi 

dan misi sekolah”. (w.wkh.07032013). 

“Kebijakan dilakukan secara menyeluruh terhadap tugas tiap unit kerja dan 

juga kebijakan terhadap kewenangan pengelolaan anggaran bermuara pada 

output siswa, yaitu menghasilkan lulusan andal yang mengacu kepada visi 

misi sekolah”. (w.wks.11032013). 

Kemudian untuk perwakilan dewan guru juga mengatakan bahwa 

kebijakan mutu sekolah sesuai atau mengacu kepada visi dan misi sekolah seperti 

yang diungkapkan dalam wawancara penelitian ini. 

“Kebijakan mengarah pada perbaikan kurikulum di program studi yang 

diarahkan untuk meningkatkan kekompakan guru-guru produktif, adaptif, 

dan normative yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik sesuai 

visi misi sekolah yaitu lulusan professional bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa” (w. kpm. 07032013). 

“Kebijakan tentang perangkat kurikulumkelengkapan pengajaran sumber 

daya guru untuk meningkatkan kompetensi siswa maksimal berpatokan 

pada visi misi sekolah” (w.kpp.13032013). 

“Kebijakan sebagai ketua program studi hanya meneruskan kebijakan 

atasan meliputi kebijakan sumber daya manusia, perbaikan manajemen 

program studi dalam hal kedisiplinan untuk proses pembelajaran yang 

dimulai dari perbaikan inputnya menuju kualitas outputnya sesuai dengan 

visi misi sekolah:.(w.kpk.07032013). 

Kebijakan yang ditetapkan secara menyeluruh dari berbagai segi seoperti 

sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum pembelajaran dimana 

kesemuanya menuju kepada sekolah berkualitas yang tercermin dari visi 

misi dan tujuan sekolah.” (w.kpk.15032013) 
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Adapun hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh informan dalam 

penelitian ini adalah bahwa kebijakan mutu SMAN 1 Gadingrejo mengacu kepada 

visi dan misi sekolah. Sedangkan ada informan lainnya menyatakan bahwa 

kebijakan mutu SMAN 1 Gadingrejo masih jauh dari visi dan misi sekolah. Hal 

ini dipaparkan dalam hasil wawancara sebagai berikut. 

“Kebijakan yang tidak jauh-jauh, yang menyangkut pemenuhan jam 

pelajaran 96 minggu efektif selama 3 tahun” (w.wmm.20032013). 

“Kebijakan yang telah dilakukan pada saat ini belum mengarah kepada 

manajemen yang mengarah kepada pelayanan peserta didik yang 

seharusnya sesuai dengan mengacu kepada visi dan misi sekolah. Bisa 

dikatakan sudah ada upaya kepada visi misi, namun implementasinya 

masih jauh untuk hal-hal tersebut”. (w.wsp.01042013). 

  

Hasil wawancara yang menyatakan bahwa kebijakan mutu SMAN 1 Gadingrejo  

sudah mengarah kepada pencapaian visi dan misi sekolah diperkuat pula dengan 

 hasil observasi peneliti sebagai berikut. 

“Dalam pengamatan peneliti pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari 

siswa selalu berada di kelas mengikuti proses pembelajaran dan setelah 

jam 12.00 selalu diadakan sholat berjamaah yang diimami salah seorang 

guru yang dilanjutkan dengan kegiatan kultum”. (O. 2013) 

 

4.2.1.2 Rumusan Kompetensi Siswa SMAN 1 Gadingrejo 

 Rumusan kompetensi siswa SMAN 1 Gadingrejo menurut hasil 

wawancara dari beberapa informan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) yang  telah ditetapkan BNSP untuk pengembangan komponen kompetensi 

normative dan adaptif serta mengacu kepada standar kompetensi kelompok mata 

pelajaran dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran.    
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Berikut ini adalah paparan informan tentang standar kompetensi lulusan SMAN 1 

Gadingrejo. 

“Rumusan kompetensi mengacu standar kompetensi yang ada pada mata 

pelajaran seperti kompetensi normatif, adaftif, dan produktif. Dari ketiga 

rumusan tersebut diharapkan siswa kompeten dalam hal bidang disiplin 

keilmuannya tercermin dalam kompetensi produktif ditunjang dengan 

normative dan adaftaif sebagai pengimbang”.(w.wsp.07032013). 

“Rumusan kompetensi sesuai struktur kurikulum, ada kompetensi 

produktif membentuk ketrampilan siswa ditunjang kompetensi normative 

untuk pembentukan akhlak mulia serta kompetensi adaptif I 

dengandiperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi”. 

(w.kpp.13032013). 

Rumusan kompetensi siswa SMAN 1 Gadingrejo yang mengacu pada kompetensi 

normatif, adaptif, dan produktif, selain dari hasil wawancara dan dokumentasi 

juga diperkuat dengan oservasi peneliti sebagai berikut. 

“Pengamatan peneliti pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

semua dewan guru selalu mengacu pada tiga rumusan standar kompetensi 

yang telah ditentukan yaitu penguasaan siswa terhadap tiga kompetensi 

yaitu normative, adftif dan produktif”.(O.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Belajar Mengajar 
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Gambar 4.2 Prestasi siwa SMAN 1 Gadingrejo 

 

4.2.1.3 Pengembangan Kurikulum SMAN 1 Gadingrejo 

 Penyusunan kurikulum implementatif termasuk dalam perencanaan mutu, 

sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum pada sekolah menengah, 

dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Kurikulum yang 

digunakan SMAN 1 Gadingrejo adalah kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan mengikuti perkembangan spectrum kurikulum terbaru secara 

nasional. 

  

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kurikulum  
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) didasarka pada prinsip : 

(1)berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya; (2) tanggap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan 

 dan Teknologi; (3) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (4) menyeluruh dan 

berkesinambungan; dan (5) seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah. Hal ini seperti dikatakan informan dalam wawancara 

penelitian sebagai berikut. 

“Pengembangan kurikulum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 

Depdiknas, menggunakan pendekartan KBK (Kurikulum Bernasis 

Kompetensi) dengan penyempurnaan KTSP 9Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) yang memperhatikan sumber daya serta daya dukung yang 

ada di tingkat satuan pendidikan”. (w.wkk. 13032013). 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan di SMAN 1 

Gadingrejo seperti telah dijelaskan sebelumnya merupakan penyempurnaan dari 

pendekatan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Berbagai alas an tentang pendekatan kurulum KBK dengan penyempurnaan KTSP 

dan dilanjutkan dengan penyempurnaan mengacu pada spectrum terbaru 

diberlakukan secara nasional dapat dilihat dari paparan jawaban informan staf 

wakil kepala sekolah sebagai berikut. 

“Pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dengan penyempurnaan 

KTSP seperti yang telah disebutkan bahwa diibaratkan satu perjalanan 

menuju kepada tiga tujuan,  yaitu peserta didik dapat bekerja, 

berwirausaha, dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, 

Dengan pertimbangan ini maka pendekatan kurikulum yang digunakan 

berbasis kompetensi disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan”. 

(w.wmm, 01042013) 
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 Pengembangan kurikulum telah disebutkan baik dalam hal pendekatan 

kompetensi dan juga penetapan mata pelajaran kelompok produktif selanjutnya 

diterjemahkan kepada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini 

dipimpin guru. Kurikulum direalisasikan guru SMAN 1 Gadingrejo sesuai dengan 

paparan hasil wawancara dari para informan staf wakil sekolah. 

“Guru menyusun silabus mengembangkan indicator mengacu standar 

kompetensi/kompetensi dasar. Kemudian dibuat analisis minggu efektif, 

program tahunan, semester, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan fomat yang menampilkan bagian kurikulum, langkah 

pembelajaran, perangkat evaluasi dan praktek lembar kerja. Guru juga 

melakukan analisis ketuntasan belajar member penilaian, dilanjutkan 

menyiapkan program remedial dan pengayaan sesuai kebutuhan siswa”. 

(w.wkk. 20032013). 

“Pengamatan peneliti pada kegiatan workshop pembuatan dokumen buku 

2 tentang pengembangan silabus dan perangkat pembelajaran yang 

dilakukan oleh semua dewan guru”.(O.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4   Kegiatan penyusunan Perangkat Pembelajaran 
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4.2.1.4  Strategi Pelaksanaan Kurikulum dan Evaluasi Hasil Belajar 

 Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi hasil belajar siswa diupayakan oleh 

pihak sekolah untuk memberdayakan segenap potensi yang ada disekolah maupun 

diluar sekolah, serta menggunakan berbagai pendekatan agar proses pembelajaran 

berjalan efektif. Strategi pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran yang 

diterapkan di SMAN 1 Gadingrejo ini dipaparkan oleh para informan dalam 

wawancara penelitian ini sebagai berikut.  

“Pelaksanaan kurikulum disekolah dalam pembelajaran di sekolah dengan  

kegiatan tatap muka dikelas untuk penguasaan teori dan juga kegiatan 

praktek di laboratorium.(w.kpd. 20032013). 

Selanjutnya pelaksanaan strategi pembelajaran yang ditepkan di SMAN 1 

Gadingrejo diakhiri dengan kegiatan evaluasi hasil belajar. Ada berbagai macam 

kegiatan evaluasi yang dilakukan di SMAN 1 Gadingrejo. Erikut ini adalah hasil  

wawancara terhadap para informan tentang bentuk-bentuk evaluasi yang 

diterapkan SMAN 1 Gadingrejo. 

“Evaluasi terhadap hasil belajar siswa dilakukan guru meliputi formatif 

dan sumatif terhadap setiap indikator dari Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar (SKKD). Evaluasi non teknis dilakukan seperti 

kehadiran, tingkat kosentrasi dikelas karena kemampuan siswa dalam 

proses pembelajaran itu utuh mempunyai ketrampilan, kemampuan 

berfikir, sikap mental social baik”. (w.wkk.15032013). 

“Evaluasi dilakukan rutin pada setiap setengah semester dan setiap 

semester untuk kompetensi normative dan adatif. Sedangkan untuk 

kompetensi produktif dilakukan evaluasi setiap konpetensi. Kemudian 

pada akhir proses pembelajaran pada siswa kelas XII dilakukan evaluasi 

yang merupakan ujian sekolah dan ujian nasional.” (w.wks. 11032013) 
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 Gambar 4.5 Ujian Kompetensi Siswa 

 

Pada gambar 4.5  terlihat  dalam proses pembelajaran sebelum 

pelaksanaan evaluasi tes formatif, guru menerangkan materi dan siswa 

memperhatikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kegiatan Eskul Siswa 
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4.2.1.5  Upaya Perkembangan SMAN 1 Gadingrejo dengan Pelaksanaan        

            program ISO 9001:2008.       

  

 Manajemen mutu telah diterapkan di SMAN 1 Gadingrejo, selanjutnya 

diupayakan peningkatan-peningkatan perbaikan system manajemennya. Maka 

sejak tahun pelajaran 2009-2010 pimpinan saat itu berupaya untuk mengadakan 

perubahan system manajemn mutu sekolah SMAN 1 Gadingrejo dengan 

implementasi system manajemen mutu  ISO 9001:2008 meliputi latar belakang 

ingin diterapkannya, persyaratan yang dibutuh, dan sosialisasi sudah dilakukan. 

Berikut ini paparan hasil wawancara dengan informan di sekolah (informan 

utama) tentang upaya perkembangan  yang telah dilakukan SMAN 1 Gadingrejo 

dalam pelaksanaan untuk implementasi system manajemen mutu ISO 9001:2008. 

“Latar belakang diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ingin 

menjadikan lembaga lebih bermutu, prosesnya terukir memenuhi standar 

mutu manajemen sekolah. Persyaratan dibutuhkan komitmen bersama 

seluruh warga sekolah dan pendanaan untuk perbaikan infra struktur juga 

bimbingan konsultan. Sosialisasi dilakukan dengan didatangkan nara 

sumber dan penyebaran dokumen ke 9 unit kerja”. (w.ks. 15032013) 

“Latar belakang diharapkapkan untuk memperbaiki kualitas sekolah 

menjadi lebih efektif, disiplin dalam pembenahan system. Persyaratan 

utama komitmen pimpinan untuk berubah selanjutnya dibentuk komitmen 

bersama”.(w.wkh.01042013). 

“Latar belakang diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

untuk membuat mananjemen sekolah lebih terbuka. Persyaratan 

dibutuhkan adalah komitmen pimpinan dan kekompakan warga sekolah 

dengan adanya konsultan sebagai pembimbing dan ada perubahan 

menjadikan sekolah ini sebagai lembaga eksis baik ditingkat lokal, 

nasional dan internasional. Persyaratan dibutuhkan jika program adalah 

komitmen bersama dan juga kedewasaan masing-masing warga sekolah 

dalam pelaksanaan audit internal”. (w.kpe. 20032013). 
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Upaya SMAN 1 Gadingrejo berkaitan dengan perkembangan penerapan ISO 

9001:2008 yang telah dipaparkan hasil wawancara dari informan dalam penelitian 

ini diperkuat dengan observasi peneliti sebagai berikut. 

“Dalam pengamatan peneliti para pegawai kebersihan bertambah lebih giat 

dalam melakukan proses pembersihan terhadap lantai, kebun, 

halamannbahkan kamar mandi. Setiap kondisi ruang-ruang tersebut selalu 

dalam keadaan bersih. Hal ini merupakan salah satu tuntutan dalam 

penerapan ISO 9001:2008” (O. 2013). 

  

Secara konseptual program pengembangan ISO 9001:2008 di SMAN  1 

Gadingrejo telah tersusun secara logis, sistematis, komprehensif dan visioner 

dalam bentuk rencana pengembangan sekolah (RPS). Penyusunan program 

dimulai dari pemahaman terhadap prorgam ISO 9001:2008, menganalisis sistem 

manajemen mutu, potensi diri sekolah untuk menemukan kondisi nyata saat itu, , 

dilanjutkan dengan merumuskan program pengembangan masing-masing 

komponen, target pencapaiannya dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 

Pelaksanaan program ISO 9001:2008 dituangkan dari 8 prinsip manajemen mutu 

yaitu : (1) folus pada pelanggan; (2) kepemimpinan; (3) keterlibatan seluruh 

orang; (4) pendekatan proses; (5) pendekatan system pada manajemen; (6) 

perbaikan terus menerus; (7) pendekatan fakta untuk pengambilan keputusan dan 

(8) menjalin kerjasama/hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. 
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Gambar 4.7 Pintu Utama SMAN 1 Gadingrejo 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Kegiatan Keagamaan di Masjid 

 

4.2.2 Faktor penghambat program ISO 9001 : 2008 DI SMAN 1 Gadingrejo  

Hambatan pelaksanaan program ISO 9001 : 2008 SMA N 1 Gadingrejo 

1). Kemampuan guru dan peserta  kurang  dalam keterlibatan seluruhnya   

    dalam proses pembelajaran dikelas. Hal ini menghambat realisasi proses    

       pembelajaran dikelas dan di lingkungan sekolah.  
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2). Sulit untuk menunjukkan pendekatan sistem pada manajemen. Hal ini     

menyebabkan kesulitan untuk mengadopsi dan mengembangkan     

kurikulum, SKL yang berstandar Nasional. 

3). Mengubah budaya proses pembelajaran yang berpusat pada guru ke   

     proses  pembelajaran yang berpusat pada siswa masih sulit. Hal ini  

     akan membuat  siswa tidak akan berkembang, berpikir dan berinovatif 

4). Kesulitan menjalin kerjasama/hubungan yang saling menguntungkan 

     dengan pemasok.  Hal ini perlu bermitra dengan instansi pemerintah 

5). Dukungan dana dari pemerintah yang berbentuk bolgrant dari  

     masyarakat yang  masih rendah. Sehingga menyebabkan operasional  

     kegiatan  sekolah untuk mengembangkan pelaksana ISO kurang  

    optimal.                     

6). Luas tanah yang dimiliki SMA N 1 Gadingrejo  hanya 5 790 m2 , yang  

                seharusnya minimal 15 000 m2 . Hal ini menyebabkan pengembangan  

                sarana prasana penunjang pendidikan seperti lapangan olah raga ,  

                gedung, tempat bermain, tempat penelitian diluar kelas bagi siswa  

                masih kurang. 

 

4.2.3  Faktor pendukung program ISO 9001 : 2008 di SMA Negeri 1  

         Gadingrejo 

a. Partisipasi Kepala Sekolah 

Partisipasi Kepala sekolah dalam pelaksanaan program ISO 9001:2008 di 

SMA N 1 Gadingrejo sangat besar diantaranya adalah (1) menentukan visi,  
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misi dan strategi dalam penyelenggaraan ISO (2) mengkoordinasikan 

sumberdaya dan tujuan (3) mengambil keputusan dalam segala bidang (4) 

memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (5) memerangi 

musuh-musuh sekolah (6) mengatur manajemen sekolah (7) sebagai 

manajer, pemimpin, pendidik, regulator, pencipta iklim kerja yang baik, 

administrator, pembaru dan pembangkit motivasi (8) merunuskan sasaran 

mutu, (9) menentukan strategi untuk mencapai tujuan (10) melakukan 

analisis SWOT (11) memecahkan masalah yang timbul dalam menacapai 

sasaran ( 12) menciptakan suasana belajar dilingkungan sekolah (13) 

meciptakan kegiatan yang kreatif (14) mendukung pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah (15) mendorong pengelolaan proses 

pembelajaran yang baik (16) memberdayakan sekolah. 

b. Partisipasi Guru Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

Selain tugas utama tersbut guru SMA N 1 Gadingrejo  memiliki tugas 

yang lain yaitu (a) mengembangkan kurikulum  (b) membuat silabus  (c) 

membuat Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (d) menerapkan 

berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum  (e) 

meningkatkan kemampuan untuk menggunakan perangkat ICT dalam 

proses pembelajaran dan pengembangan profesi (f) menerapkan berbagai 

metode penilaian dan evaluasi pada pembelajaran (g) mengembangkan 

berbagai media pembelajaran yang sesuai. 
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     c.  Partisipasi Komite Sekolah dan warga sekolah 

Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan ISO 9001;2008 di SMA 

Negeri 1 Gadingrejo adalah (1) memberikan arahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan. (2) 

memberikan bantuan finansial maupun lainnya. Dalam hal ini komite 

sekolah ikut serta mencarikan dana pendamping, yang sumber dananya 

dari orang tua peserta didik SMA N 1 Gadingrejo  (3) merupakan 

penghubung antara masyarakat orang tua peserta didik dengan sekolah .(4) 

membantu dalam hal monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 

hasil penyelenggaraan program ISO 9001 : 2008 (5) menggali dana dari 

masyarakat orang tsiswa untuk operasional sekolah (6) bertanggung jawab 

dan membantu sekolah dalam berkelanjutan SMA N 1 Gadingrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Kegiatan Rapat ISO 9001 : 2008 
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Gambar 4.10 Wawancara dengan Informan 

 

4.3  Temuan Penelitian 

 

4.3.1  Pelaksanaan Program ISO 9001:2008 SMAN 1  

Dalam pelaksanaan atau penerapan ISO 9001:2008 ditemukan bahwa 

kebijakan mutu bersifat menyeluruh, meliputi semua sumber daya yang ada 

mengacu kepada visi misi secara utuh. Kebijakan ini dibuat oleh pimpinan secara 

bersama-sama melibatkan partisipasi aktif perwakilan warga sekolah.  

 Sejarah berdirinya hingga penetapan dijuluki sekolah ISO 9001:2008  

SMA Negeri 1 Gadingrejo  tahun 2008/2009. Dahulu bernama SMA Negeri  

Tegalsari, dengan SK pendirian Nomor : 1558/D/1984 Tanggal  20 November 

1984,  Seiring dengan perubahan dan perkembangan pendidikan SMA Negeri 

Gadingrejo pada awal tahun pelajaran dinyatakan sebagai sekolah potensial yang 

selanjutnya dapat berkembang menjadi sekolah standar nasional (SSN) yang 
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waktu itu kepala sekolahnya adalah Ibu Dra Hermin Budiasi. Dengan prestasi 

yang diraih berbagai bidang maka pada tahun 2004/2005 ditetapkan sebagai 

Sekolah Standar Nasional (SSN) menurut SK Direktur Pendidikan Lanjutan 

Pertama Dirjendiknas No : 1147 A / C3 / SK / 2004 tanggal 2 Juli 2004.    

Dalam perjalanan pelaksanaan program SSN prestasi selama 3 tahun 

prestasi yang diraihkan semakin banyak baik dalam bidang akademik maupun 

nonakademik , ditingkat kabupeten maupun tingkat provinsi. Ditingkat provinsi 

sebagai juara III siswa berprestasi Tingkat Provinsi Lampung, juara III vocal 

group tingkat Provinsi Lampung,bahkan ditingkat Nasional pun pernah diraih 

yaitu sebagai juara III OSN pada bidang Fisika.  

Selama melaksanakan program SSN hasil yang dicapai pada Ujian 

Nasional selalu baik dengan rata-rata nilai ujian nasional lebih dari 8,00. dengan 

demikian program SSN selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Gadingrejo dapat 

berjalan dengan baik. Dari hasil yang telah dicapai pada program SSN tersebut 

diatas, maka tidak diherankan lagi SMA Negeri 1 Gadingrejo pada akhir tahun 

pelajaran 2008/2009 mendapatkan surat dari Direktur PSMA 

Dirjenmendikdasmen Depdiknas utnuk menyiapkan verfikasi program ISO 

9001:2008. Pada proses verifikasi tersebut terdapat 300 sekolah di Indonesia yang  

diverifikasi. Hasil verifikasi tersebut dikeluarkan SK Direktur PSMA 

Dirjenmendikdasmen Depdiknas Nomor 543/c3/KEP/2007 tentang penetapan 100 

sekolah di Indonesia sebagai ISO 9001:2008 salah satunya adalah SMA Negeri 1 

Gadingrejo. Perubahan lain yang ada pada SMA Negeri 1 Gadingrejo 

sejakberdirinya tidak hanya mutu pendidikan serta status saja tetapi nama dan 
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kepala sekolah mengalami perubahan.  SMA Negeri 1  Rintisan Kelas SBI telah 

dilaksanakan sejak awal Tahun Pelajaran 2007 / 2008.  

Untuk mengawali pelaksanaan program ISO 9001:2008 di SMA Negeri 1 

Gadingrejo dilakukan beberapa kegiatan antara lain (a) menyiapkan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan memahami program-program yang akan 

dilaksanakan (b) Kepala Sekolah dan waka kurikulum mengikuti workshop 

pengolaan program ISO 9001:2008  yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Atas (DPSMA) di Bogor (c) mengikutsertakan   

Diklat tentang penyelanggaraan program ISO 9001:2008 di Jakarta. (d) pelatihan 

bahasa inggris untuk guru mata pelajaran matematika, IPA, TIK bekerja sama 

dengan Universitas Lampung  (e) penerimaan siswa baru untuk kelas I sebanyak 3 

rombongan belajar, sebanyak 72 siswa. 

Progaram ISO 9001:2008 yang dikembangkan di SMA Negeri 1 

Gadingrejo menetapkan indikator kinerja sekolah yang terbagi menjadi dua 

indikator yaitu indikator kinerja kunci minimal ( IKKM) atau yang disebut SNP 

dan indikator kinerja kunci tambahan ( IKKT ) yang merupakan pengayaan dari  

SNP. Komponen yang dikembangkan dalam IKKT meliputi 9 aspek yaitu 

kurikulum, SKL, proses pembelajaran, penilaian, tenaga pendidikan dan 

kependidikan, manajemen, sarana dan prasarana, pembiayaan serta lingkungan 

dan budaya.  

Aspek yang dikembangkan dari IKKM menjadi IKKT di SMA Negeri 1 

Gadingrejo adalah (1) standar kompetensi lulusan untuk memenuhi SNP 

mengembangkan SKL yang ada pada Permendiknas nomor 23 tahun tentang SKL, 

sedangkan mengadopsi SKL dari sekolah bertaraf internasional yang disesuaikan 
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dengan kondisi di SMA Negeri 1 Gadingrejo sebagai IKKT. (2) Standar isi   

(Kurikulum ) untuk memenuhi SNP mengembangkan standar isi yang ada pada 

permendiknas noomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. (3) Proses pembelajaran.   

  Permendiknas nomor 40 tahun 2007 tentang proses pembelajaran untuk 

memenuhi SNP, sedangakan proses pembelajaran untuk IKKT adalah 

pembelajaran berbasis internet (ICT), bilingual dan joy of discovery (pembelajaran 

yang menyenangkan) (4) Penilaian mengembangkan Permendiknas nomor 19 

tahun 2007 tentan penilaian untuk memenuhi SNP, sedangkan untuk IKKT 

dikembangkan dengan melalui berbasis ICT dan dapat diakses melalui hand 

phone (HP) (5) Tenaga pendidik dan kependidikan mampu menggunakan Bahasa 

Inggris dan ICT dalam proses pembelajaran di kelas, serta untuk menyelasaikan  

administrasi. (6) Pengelolaan dan manajemen sekolah dengan menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan menjadi manajemen berstandar 

internasional yaitu ISO 9001:2008 dan paket aplikasi sekolah (PAS) (7) Sarana 

prasarana sekolah dengan mengembangkan Permendikanas nomor 24 tahun 2007 

dengan melengkapi sarana pembelajaran ICT dikelas. (8) Standar pembiayaan 

menjalin kerja sama dengan komite sekolah untuk mencari sumber dana dari 

orang tua siswa dengan subsidi silang dan mengajukan blok grant dari pemerintah  

pusat, provinsi dan kabupaten. (9) Standar budaya dan lingkungan dengan 

menciptakan lingkungan bersih, nyaman, aman, asri dan suasana harmonis untuk 

menciptakan bagi warga sekolah belajar yang menyenangkan.  

Sarana prasarana umum memiliki Luas tanah 15 000 m
2
,  Luas Ruang 

kelas 6 m
2
.
 
Jumlah siswa per rombel 24 anak, memiliki fasilitas per kelas per 

tingkat, memiliki perpustakaan dengan kreteria 0,2 m2 / siswa dan menampung 5 
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% dari seluruh siswa untuk studi dan membaca, memiliki buku teks dalam bentuk 

cetak atau digital untuk setiap mata pelajaran 1:1 dan buku referensi 1:3. 

Berlangganan jurnal, majalah, bultin, surat kabar, memiliki komputer untuk 

perpustakaan , termasuk untuk multimedia 5 buah, Memiliki ruang baca yang 

memadai. tersedia jaringan internet Laboratorium fisika dan biologi, komputer 

Setiap Lab memiliki peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan Spec, luas 

Lab minimal sesuai dengan standar pelayanan minimal ( SPM ) dalam SNP dan 

ber AC, Memiliki jumlah computer dengan rata-ratajumlah siswa ( 24 buah ), 

memiliki software yang selalu update memiliki teknisi computer dengan jumlah 

yang memadai untukmembantu pelaksanaan pembelajaran dan perawatan 

komputer, memiliki sistem penjaminan keselamatan kerja dalam laboratorium. 

Memiliki kantin dengan kreteria memiliki satu kantin yang dapat 

menampungjajanan yg memadai , memiliki mebeler yang memadai sesuai dengan 

jumlah jajanan, memiliki lingkungan kantin yang bersih dan sehat, menyediakan 

makan yang bergizi,frash, terjangkau bagi warga sekolah.    

    Memiliki pusat belajar dan riset guru dengan luas ruangan untuk sumber 

belajar dan riset guru yang memadai dan yang dilengkapi dengan komputer 

jaringan internet dengan rasio 1 : 5, dan dilengkapi media pembelajaran, memiliki 

buku referensi baik cetak maupun digital bagi guru sesuai dengan mata pelajaran 

yg diajarkan, memiliki mebeler bagi guru untuk menyimpan referensi, hasil kerja  

dsb, termasuk untuk kelompok diskusi, memiliki sistem penjamin keselamatan 

kerja dalam ruangan administrasi. 
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Unit kesehatan sekolah ( UKS ) Memiliki ruangan dengan ukuran yang 

memadai dan ber AC, memiliki bahan-bahan dan peralatan dasar untuk P3K, 

memiliki tenaga professional yang dapat menangani pelaksanaan P3K, memiliki 

sistem penjamin keselamatan kerja dalam ruangan unit kesehatan. Ruang 

pertemuan memiliki ruangan yang memadai dan ber AC , memiliki mebeler dan 

peralatan yang memadai untuk pertemuan dan kegiatan siswa, memiliki sistem 

penjamin keselamatan kerja dalam ruangan unit kesehatan.  

Jadi setiap ruangan  memiliki peralatan kesehatan seperti P3K  yang dikoordinir 

oleh siswa dengan bimbingan guru. 

 

4.3.2  Visi  dan Misi SMA Negeri 1 Gadingrejo 

4.3.2.1 Visi SMA Negeri 1 Gadingrejo 

Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang 

diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan diwarnai oleh 

peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi dimasa datang sebagai sekolah 

bertaraf internasional. Dalam menentukan visi tersebut sekolah harus 

memperhatikan perkembangan dan tantangan dimasa datang sebagai sekolah 

bertaraf internasional. Perkembangan di masa datang yang harus diperhatikan 

antara lain : (1) perkembangan iptek begitu cepat akan berpengaruh pada aspek 

kehidupan termasuk teknologi pendidikan, (2) era global akan menyebabkan lalu 

lintas tenaga kerja akan mudah, sehingga akan banyak tenaga asing di Indonesia, 

sebaliknya benyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri, (3) era informasi yang 
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menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga 

guru dan sekolah bukan lagi satu-satunya sumber belajar, (4) era global 

tampaknya juga berpengaruh terhadap parilaku dan moral manusia sehingga 

sekolah diharapkan berperan menanamkan akhlaq kepada siswa, (5) kesadaran 

orang tua untuk memberikan pendidikan sebaik-baiknya terhadap anak-anak, 

ternyata sejalan dengan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

disekolah tersebut.  

SMA Negeri 1 Gadingrejo sebagai sekolah yang mendapat kan ISO 

9001:2008 maka visi  maka visi sekolah dikembangkan. Hal itu sangat penting 

agar menghindari terjadinya kesalah pahaman bahwa sekolah tidak bebas untuk 

menentukan visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak lain. Disamping itu 

visi sekolah juga harus mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat 

sekitar. Dengan berbagai pertimbangan tersebut visi SMA Negeri 1 Gadingrejo 

adalah Terwujudnya Organisasi Sekolah Yang Cerdas , Beriman , Berwawasan 

Lingkungan dan Kompetitif dengan Indikator Visi adalah : (1) Cerdas dalam 

mengimplementasikan Standar Pendidikan (2) Cerdas dalam mengaplikasikan 

Information Communication Technologi (3) Cerdas dalam berolah pikir, berolah 

rasa dan beolahraga. (4 ) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. (5) Mempunyai 

daya saing yang kuat di tingkat internasional ( 6 ) Mempunyai lingkungan sekolah 

yang nyaman ,aman , rindang , asri dan bersih. 

 

4.3.2.2  Misi SMA Negeri 1 Gadingrejo 

Misi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi, jadi misi 

merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban , dan 
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rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi sebagai sekolah 

yang memiliki manajemen mutu pendidikan terbaik . 

 Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan 

sekolah bertaraf internasional.Adapun misi SMA Negeri 1 Gadingrejo adalah : 

1. Melaksanakan peningkatan / pengembangan Standar Pendidikan  

Nasional. 

2. Mengaplikasikan ICT ( Information Communication Technology ) 

3. Mencerdaskan olah pikir , olah rasa dan olah raga 

4. Meningkatkan keimanan , ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa   

    dan  Cinta tanah air 

5. Meningkatkan daya saing ditingkat internasional 

6. Meningkatkan lingkungan sekolah yang nyaman , aman , rindang , asri   

    bersih. 

Untuk menyesosialisaikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah dan 

masyarakat umum, agar visi dan misi sekolah tersebut bisa dimengerti dan 

dipahami,diamalkan, serta dijiwai oleh warga sekolah sehingga pada akhirnya 

sebagai tujuan pendidikan, ini dapat dilakukan beberapa cara antara lain. Kepala 

sekolah bersama-sama staf wakil kepala sekolah menetapkan beberapa kebijakan 

sesuai dengan permasalahan dihadapi, kemudian diwujudkan dalam beberapa 

program kegiatan yang keseluruhannya mengacu pada perwujudan visi dan misi 

sekolah, dan membuat tulisan visi dan misi yang terpasang ditempat strategis 

dilingkungan sekolah. 

Strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah, kebijakan 

berkaitan dengan nilai dan norma prilaku bagi personil sekolah yang terlibat 
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4.4  Realisasi Pelaksanan Program ISO 9001:2008  SMA Negeri 1 Gadingrejo 

4.4.1   Pelaksanaan Pos Kurikulum terdiri dari : (a) pos kurikulum   KBM; (b) pos   

kurikulum ujian semester; (c) pos kurikulum ujian sekolah; (d) pos 

kurikulum ujian nasional; (e) pos kurikulum KBM Cambride; (f) pos 

kurikulum ujian tengah semester dan (h) pos kurikulum perencanaan try 

out. Keseluruhan terlaksana belum optimal. 

4.4.2  Pelaksanaan Pos Kesiswaan terdiri dari : (a) pos  siswa  kesiap  siagaan; (b)  

pos siswa PPDB dan (c) pos siwa ekstra kulikuler. Keseluruhan terlaksana 

belum optimal. 

4.4.3  Pelaksanaan Pos Sapras terdiri dari : (a) seleksi dan evaluasi; (b) pengadaan  

dan pendistribusian barang dan (c) pemeliharaan gedung. Keseluruhan 

telah dilaksanakan belum optimal. 

4.4.4  Pelaksanaan Pos Humas terdiri dari (a) penanganan keluhan pelanggan; (b)  

bea siswa; (c) kegiatan sekolah; (d) penerimaan tamu dan (e) pengukuran 

kepuasan pelanggan. Keseluruhan dilaksanakan belum optimal. 

4.4.5  Pendekatan system pada manajemen pada (a) BK; (b) laboratorium; (c) 

tata usaha; (d) Bendahara; (e) UKS; (f) wali kelas; (g) unit penjaminan 

mutu; (h) security dan claning service 

 Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Manajemen Mutu melalui 

program ISO 9001:2008 ini adalah: 1) Kurang fokus pada pelanggan, 2) 

Keterlibatan seluruh orang, 3) Pendekatan proses dan 4) Pendekatan sistem pada 

manajemen  
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Prioritas pengemabangan program ISO 9001:2008 di SMA Negeri 1 

Gadingrejo adalah Berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah (demand 

driven and bottom-up).Isi Kurikulum yang mutakhir dan canggih sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global, penerapan ( School Base 

Management ), Manajemen Berbasis Sekolah yang diperkaya dengan total quality 

management ( Management Mutu Terpadu ) dengan tata kelola yang baik, proses 

Belajar Mengajar (PBM) yang pro-perubahan, yaitu mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar dan eksperimantasi untuk 

menemukan kemungkinan baru, “a joy ofdiscovery”.pengantar PBM dengan dwi 

bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, penyediaan sarana-prasarana 

pendidikan yang lengkap, relevan, mutakhir dan canggih serta bertaraf 

Internasional.  

Untuk merealisasi program pelaksanaan ISO 9001:2008 tentunya tidak 

mudah dan banyak tantangan yang dihadapi. Untuk itu dalam pelaksanaan 

program ISO 9001:2008 langkah-langkah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Gadingrejo adalah sosialisasi program, pembentukan tim pengembang, 

penyusunan rencana pengembangan sekolah dan pelaksanaan program ISO 

9001:2008 SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

Sosialisasi program ISO 9001:2008  SMA Negeri 1 Gadingrejo 

dilakukkan sedini mungkin, dengan harapan akan menjadi perhatian dan 

pemahaman yang sama sejak awal tentang ISO 9001:2008. Sasaran sosialisasi 

program  adalah warga sekolah      sendiri ( Guru, karyawan, peserta didik ), orang 

tua siswa, komite sekolah, Dinas pendidikan kabupaten , sekolah menengah atas ( 

SMA ) , masyarakat umum, tamu yang datang di SMA Negeri 1 Gadingrejo serta 
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lembaga yang terkait. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi 

tentang keberadaan SMA Negeri 1 Gadingrejo sebagai rintisan sekolah  program 

ISO 9001:2008, penjelasan tentang program jangka panjang 4 tahun dan jangka 

pendek 1 tahun di SMA Negeri 1 Gadingrejo dan Untuk mendapatkan dukungan 

dari masyarakat tentang program ISO 9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

Tehnik pelaksanaan sosialisasi program dengan berbagai cara antara lain rapat 

guru, apel pagi dan siang guru, pada upacara hari senin, rapat pleno komite 

sekolah,media cetak, brosur penerimaan peserta didik, majalah sekolah, 

pertemuan orang tua siswa dengan sekolah. Dengan demikian sosialisasi 

progaram ISO 9001:2008 sangat penting uNtnuk dilaksanakan bagi SMA Negeri 

1 Gadingrejo. Guna untuk memberi pemahaman dan pengertian program ISO 

9001:2008.   

Pembentukan tim pengembang sekolah (TPS) ini dalam upaya 

memperlancar, mempermudah manajemen dan membangun sistem disekolah yang 

lebih baik dalam pelaksanaan program ISO 9001:2008. Adapun tujuan utama 

pembentukan TPS adalah untuk mempercepat penyiapan pennyelenggaraan ISO  

9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo, pengembang berbagai aspek pendidikan. 

Anggota tim pengembang terdiri dari kepala sekolah, guru dan karyawan yang 

kemampuan menejerial baik.  

Langkah-langkah penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS ) di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo adalah sossialisasi kebijaksanaan direktorat Pembinaan         

Sekolah Menengah Atas tentang ISO kepada warga sekolah dan komite sekolah,  

Penyusunan RPS secara lengkap Pengesahan RPS oleh Kepala Sekolah, Komite 

dan Kepala Dinas. RPS SMA Negeri 1 Gadingrejo terdiri dari dua bagian yaitu (a) 
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rencana kerja dalam jangka panjang 5 tahun yang disebut sebagai rencana kerja 

dan anggaran sekolah (RKAS-1 ) (b) rencana jangka pendek 1 tahun yang disebut 

rencana kegiatan dan anggaran sekolah ( RKAS-2).  

Penyusunan RPS melibatkan beberapa komponen sekolah antara lain 

Kepala Sekolah, Komite sekolah, Tim Pengembang Sekolah yang dibentuk oleh 

Kepala Sekolah. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah ( RKAS-1 ) merupakan 

pedoman dan acuan untuk melaksanakan program ISO 9001:2008 SMA Negeri 1 

Gadingrejo dalam jangka waktu 5 tahun. Komponen pada RKAS-1 yang 

dikembangkan adalah pengembangan standar isi, pengembangan SKL, 

pengembangan proses pembelajaraan, pengembangan sumberdaya manusia, 

pengembangan sarana prasarana, pengembangan penilaian, pembiayaan 

lingkungan dan budaya Sedangkan dalam rencana jangka pendek disebut rencana 

kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS-2) memuat analisis lingkungan operasional 

sekolah, analisis pendidikan Saat ini, analisis pendidikan sekolah 1 tahun kedepan  

identifikasi tantangan nyata satu tahun, tujuan situasional dan Sasaran, identifikasi 

fungsi-fungsi komponen dan urusan, sekolah untuk mencapai tujuan setiap 

sasaran, analisis SWOT, alternative langkah-langkah pemecahan persoalan, 

langkah -langkah pemecahan persoalan, rencana dan program kegiatan, rencana 

anggaran pendapatan dan belanja sekolah.       

Untuk memenuhi aspek legilitas, maka RKAS harus mendapatkan 

persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten , Komite sekolah, dan 

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Lampung.  

1) Pengembangan Standar isi ( Kurikulum ) SMAN 1 Gadingrejo.  
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Kurikulum SMA Negeri 1 Gadingrejo disusun sebagai pedoman dan acuan 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Pengembangan kurikulum pada SMA  

Negeri 1 Gadingrejo  sebagai RSBI pada dasarnya terdapat beberapa alternatif 

antara lain (1) pengembangan standar kompetensi ( SK), kompetensi dasar ( KD ), 

dan indikator dari penambahan standar kompetensi lulusan ( SKL ) dari SKL yang 

ada pada pemendiknas nomor 23 tahun 2005. Penambahan SKL pada kurikulum 

di SMA Negeri 1 Gadingrejo merupakan indikator kreteria kinerja tambahan   

( IKKT ) yang dijabarkan pada masing-masing mata pelajaran. (2) pengembangan 

SK, KD dan indikator dari mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan 

TIK sebagai ciri-ciri keinternasionalannya. (3) pengembangan kompetensidasar 

yang ada pada standar kompetensi untuk mata pelajaran tertenrtu Alternatif  

pengembangan kurikulum tersebut diatas selanjutnya menjadi silabus dan rencana  

pelaksanaan pembelejaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Gadingrejo. (4) 

pengembangan potensi siswa perlu dikembangkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan diluar jam pelajaran. Semua itu kemudian 

disebut sebagai kurikulum satuan pendidikan ( KTSP ) Internasional yang berlaku 

di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Adapun sistematika dan format KTSP SMA Negeri 

1 Gadingrejo adalah sebagai berikut (1 )pendahuluan (2) tujuan pendidikan (3) 

struktur dan muatan kurikulum (4) kalender pendidikan (5) penutup.  

2). Pengembangan Standar Kompetensi lulusan ( SKL ) 

Pengembangan dalam SKL sebagaimana disebutkan pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tercermin bahwa SKL untuk 

SMA terdiri dari 22 item disebut sebagai IKKM, yang secara umum 
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menggambarkan kompetensi yang harus dikuasai seorang siswa pada SMA 

berstandar nasional. SMA Negeri 1 Gadingrejo sebagai RSBI mengembangkan 

SKL tersebut dalam bentuk pengayaan , pendalaman, dan perluasan cakupan , 

yang selanjutnya disebut sebagai IKKT.  

Pengembangan SKL yang di SMA Negeri 1 Gadingrejo berpedoman pada 

Permdiknas nomor 22 tahun 2003 tentang SKL , yang terdiri dari 22 Item, 

dikembangkan menjadi 24 item dengan demikian ada penambahan 2 SKL yang 

perlu dikembangkan di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

Adapun dua item tersebut adalah (a) memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

tentang ICT dan mampu memilih serta memanfaatkannya dalam kehidupan 

sehari-hari secara bijaksana (menguasai ICT) (b) memiliki ketangguhan, 

kedisiplinan dan kecermatan dalam bekerja.  

3) Pengembangan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Gadingrejo lebih 

menekankan pada proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan ( SKL ), standar kompetensi ( SK ) dan kompetensi dasar (KD) yang telah 

ditetapkan sebagai IKKT.    

Strategi pembelajaran yang diterapkan di SMA Negeri 1 Gadingrejo 

adalah strategi pembelajaran yang relevan dengan materi serta tujuan 

pembelajaran, serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip ICT, 

pembelajaran tuntas, pembelajaran bermakna, pembelajaran problem solving dan 

perinsip Contextual teaching learning ( CTL ). Sedangkan untuk melaksanakan 

proses pembelajaran tersebut dengan tepat dipergunakan berbagai media 

pembelajaran yang relevan antara lain penggunaan alat peraga yang sesuai, out 

dor , out bond, dan ICT. SMA Negeri 1 Gadingrejo. Disamping itu untuk lebih 
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memberikan bekal kemampuan penguasaan ICT maka dalam pembelajaran 

memanfaatkan sarana computer dan internet, agar pembelajaran lebih bermakna 

dan mendalam. Adapun hasil yang diharapkan dalam pengembangan proses 

pembelajaran di SMA N 1 Gadinrejo adalah (1) tersusunnya program-program 

proses pembelajaran  (2)ditetapkannya methode pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutankurikulum (3) ditetapkan strategi pembelajaran berstandar internasional 

dengan berbasis ICT (4) tersusunnya program untuk mendukung keterlaksanaan 

pembelajaran  (5) terlaksananya proses pembelajaran.  Bahan ajar sebagai bagian 

penting dalam kurikulum maka SMA N 1 Gadingrejo. Pemilihan bahan ajar yang 

baik adalah terdapat hubungan dengan kompetensi, konsistensi yang akan dicapai, 

cakupan yang memadai dengan kompetensi siswa. Untuk bahan ajar yang 

digunakan di SMA N 1 Gadingrejo anatara lain internet, buku referensi   guru, 

majalah, koran, VCD, buku teks bilingual, jurnal ilmiah, buku kurikulum, media 

audiovisual dan lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekolah. 

4) Pengembangan Standar sumber daya manusia ( SDM ) 

Syarat utama SMA N 1 Gadingrejo sebagai sekolah penyelenggara ISO 

9001:2008 adalah para guru, kepala sekolah, karyawan dan peserta didik harus 

mampu berkomunikasi dalam sekolah.  

Untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di SMAN 1 Gadingrejo 

melaksanakan  kegiatan antara lain (1) untuk meningkatkan kemampuan 

kompetensi bagi guru dan karyawan mengadakan workshop yang bekerja sama 

dengan lembaga pendidikan dan LPMP.  

Peserta didik merupakan sumber daya manusia yang harus 

ditingkatkanmerupakan obyek dan sasaran yang sangat penting. Untuk 
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mensukseskan pelaksaanaan program ISO 9001:2008 di SMAN 1 Gadingrejo 

maka peserta didik yang ada harus memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam 

belajar. Motivasi belajar yang tinggi biasa dimiliki oleh peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan tinggi, serta mampu bersaing. Untuk 

mendapatkan peeserta didik yang demikian itu SMAN 1 Gadingrejo  mengadakan 

seleksi secara ketat, dan beberapa tahapan. Adapun proses seleksi penerimaan 

peserta didik (PPD)  di SMA N 1 Gadingrejo adalah sebagai berikut : (1) 

menyesosialisasikan PPD ke semua warga SMA N 1 Gadingrejo, masyarakat 

umum, dan peserta didik SMP dengan memasang pengumuman disekolah dan 

fanlet tentang PPD  di SMA N 1 Gadingrejo (2) melakukan pendaftaran dan 

menyeleksi administarsi, tentang surat keterangan kesehatan, surat kelakuan baik, 

surat keterangan kalau saat ini duduk dikelas III SMP, nilai rapor pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPA dari kelas I sampai dengan kelas 

III minimal 7,00 ( 3) mengadakan tes akademik meliputi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, matematika , IPA, Ilmu pengatahuan umum ( IPU) dan Bahasa Inggris 

dengan bentuksoal pilihan ganda (4) mengadakan tes non akademik yang meliputi 

kemampuan komputer, wawancara calon peserta didik dan orang tua peserta didik 

serta psikotes.  

5) Pengembangan standar Manajemen dan Pengelolaan SMA N 1 

Gadingrejo sebagai  sekolah berprogram ISO 9001:2008 dituntut mampu 

mengembangkan manajemen mutu sekolah dan mengelola sistem pendidikan 

dengan model yang memadai. Bidang – bidang manajemen sekolah dapat 

dilakukan secara professional yang mengarah manajemen berstandar 

internasional. SMA N 1 Gadingrejo sejak sekolah ini ditetapkan sebagai SSN 
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telah menarapkan model manajemen sekolah berbasis sekolah (MBS ) secara 

penuh hal ini dapat dilihat dalam pembegian tugas, hampir semua warga sekolah 

mempunyai tugas untuk menunjang proses pendidikan di SMA N 1 Gadingrejo. 

6) Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Pengembangan fasilitas pendidikan SMA N 1 Gadingrejo perlu 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud fasilitas pendidikan 

disini adalah sarana dan prasarana pokok yaitu lahan, gedung, ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, audotorium, lapangan olah raga, pusat belajar dan 

riset guru, ruang guru, ruang TU, ruang Kepala Sekolah, ruang UKS, Kamar kecil 

siswa dan Guru, tempat ibadah.      

Diharapkan sarana prasarana tersebut secara bertahap berstandar ISO 9001:2008. 

Upaya yang ditempuh SMA N 1 Gadingrejo untuk memenuhi fasilitas pendidikan 

tersebut adalah dengan memberdayakan komite sekolah, memanfaatkan bantuan 

blok grant dari daerah kabupaten, provinsi, pusat. 

Sarana parasarana dan fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh SMAN 1 

Gadingrejo adalah sebagai berikut (1) Laboratorium yang ada adalah laboratorium 

fisika, biologi, kimia, komputer, multimedia yang semua cukup memadai untuk 

digunakan dalam menunjang pembelajaran (2) Ruang kelas  yang ada di SMA N 1 

Gadingrejo sudah berstandar dengan fasilitas komputer dan internet salah satu 

sumber belajar siswa, LCD, VCD dan TV sebagai media pembalajaran di kelas  

serta terdapat AC untuk kenyamanan siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. 

(3) Perpustakaan merupakan salah satu sumber pembelajaran memiliki bagian-

bagian yang medukung pembelajaran antara lain ruang baca dan diskusi, fasilitas 

internet dan komputer siswa, buku bacaan dan buku referensi yang memadai, 



90 

 

ruangan yang nyaman merupakan daya dukung pelaksanaan ISO 9001:2008 di 

SMA N 1 Gadingrejo (3) sarana prasarana penunjang pendidikanan meliputi 

lapangan olah raga , ruang UKS, gudang, ruang  

guru, kepala sekolah, pos satpam, temapat sepeda dan lahan serta lapangan 

upacara bendera.  

7) Standar Pengembangan Penilaian    

Tujuan pengembangan sistem penilaian ini adalah untuk memperoleh 

system model penilaian pendidikan yang berstandar internasional. Tapi sampai 

saat ini penilaianyang dilakukan oleh sekolah yang ditetapkan masih 

menggunakan pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP atau pusat 

penilaian pendidikan deperteman pendidikan nasional. Namun demikian SMA N 

1 Gadingrejo sekolah program ISO 9001:2008 harus melakukan pengembangan 

sistem penilaian yang disesuaikan tuntutan kurikulum di Indonesia.  

Dengan demikain sementara ini SMA N 1 Gadingrejo norma penilaiannya 

mengacu yang pada pedoman nilai yang dikeluarkan oleh Departeman Pendidikan 

Nasional. Langkah - langkah proses penilaian tersebut adalah sebagai berikut (1) 

menentukan kreteria ketuntasan minimal (KKM ) setiap mata pelajaran (2) 

mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan 

ulangan kenaikan kelas. (3) menentukan kreteria kenaikan kelas untuk siswa (4) 

melaporkan hasil pa belajar pada dinas pendidikan kabupaten dan orang siswa 

yang berbentuk buku rapor ( 5 ) mengadakan ujian sekolah dan ujian masional (6) 

menentukan kreteria kelulusan (7) menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan melalui rapay dewan guru ( 8 ) menerbitkan surat keterangan hasil 
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ujian nasional   (SKHUN) (9) menerbitkan ijazah untuk setiap peserta didik yang 

lulus dari satuan pendidikan.  

8) Pengembangan Standar Pembiayaan 

Penyelenggaran pendidikan yang bertaraf internasional memerlukan biaya 

yang cukup besar, khususnya untuk penyelenggaran dan pengembangan fasilitas 

pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dan 

manajemen sekolah. dan pusat sifatnya hanya pancingan saja. Beberapa usaha 

yang dapat ditempuh sekolah  untuk memenuhi kebutuhan dana peneyelenggaraan 

RSBI antara lain menjalin kerja sama dengan komite, menjalin kerja sama dengan 

dunia usaha, melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sementara ini 

yang dapat dilakukan di SMA N 1 Gadingrejo adalah kerja sama dengan komite 

dan orang tua peserta didik untuk penyelenggaraan program ISO 9001:20008. 

Penggunaan dana bantuan pemerintah digunakan untuk pengambangan standar isi.     

9). Pengembangan Lingkungan dan Budaya Sekolah 

Pengembangan budaya sekolah yang dimaksud disini adalah 

pengembangan budaya sekolah yang bermutu artinya sekolah RSBI dalam 

pengembangan budaya diharapkan menciptakan suatu kondisi atau suasana 

sekolah yang selalu mendorong warga sekolah untuk belajar dan berubah ke arah 

yang lebih baik. Pengembangan budaya di SMA N 1 Gadingrejo  pada saat ini 

antara lain ( 1) untuk tidak membedakan antara suku satu dengan yang lain 

berjalan dengan baik karena peserta didik SMA N 1 Gadingrejo sangat hetrogen 

artinya terdiri dari berbagai suku yaitu Jawa, Sumatra , Cina dan Arab . (2) 

Budaya saling menghormati dan bekerja antara agama yang satu dengan yang lain 

dapat berjalan dengan baik. Karena peserta didik di SMA N 1 Gadingrejo  
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memiliki agama yang berbeda-beda , Itu dapat dilihat saat memperingati hari 

besar agama saling membantu tidak membedakan agama yang satu dengan agama 

yang lain. (3) menciptakan budaya tata krama di SMA N 1 Gadingrejo, dengan 

mewajibkan setiap warga melaksanakan senyum, sapa, salam, santun (S4) saat 

saling bertemu (5) membuat taman sekolah agar lingkungan sekolah kelihatan 

indah dan asri sehingga para siswa betah belajar di sekolah (6) menjaga 

kebersihan sekolah dengan membentuk regu piket setiap kelas. (5) Pemasangan 

Hostpot sekolah yang setiap saat digunakan oleh para warga sekolah, 

dilingkungan sekolah. (6) Menciptakan keamanan sekolah dengan adanya piket 

SATPAM selama 24 jam sehingga bagi warga sekolah yang ingin datang 

kesekolah selalu ada yang melayani.  

 

4.5  Pembahasan 

 

4.5.1  Pelaksanaan Program  ISO 9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo 

a. Pelaksanaan Program ISO 9001:2008 secara konseptual. 

Penetapan SMA N 1 Gadingrejo sebagai program pelaksanaan melalui 

proses yang panjang mulai dari tahun 2004/2005 saat merintis sekolah ini akan 

menjadi sekolah standar nasional. Komponen sekolah yang menjadi sasaran 

penilaian adalah standar isi (kurikulum), standar kelulusan (SKL), proses 

pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasana, manajemen 

dan administrasi, proses penilaian, pembiayaan serta budaya dan lingkungan. 

Yang akhirnya komponen-komponen tersebut oleh Direktorat Pembinaan Sekolah  
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Menengah Atas dijadikan sebagai standar untuk dikembangkan. Atas dasar 

penilaian tersebut SMA N 1 Gadingrejo ditetapkan menjadi sekolah yang 

melaksanakan program ISO 9001:2008 oleh Direktur PSMA Dirjen 

Mendikdasmen Depdiknas Nomor 543/c3/KEP/2007.  

Melihat dari sejarah berdirinya dan proses penetapan SMA N 1 Gadingrejo 

sebagai pemangku ISO 9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo termasuk model 

penyelenggaraan Existing Developed yaitu penyelenggaraan sekolah  dengan 

mengembangkan sekolah yang ada saat ini, khususnya sekolah yang memiliki 

mutu bagus (SSN yang baik) dan memiliki guru profesional, kepala sekolah 

tangguh, dan sarana yang memungkinkan dikembangkan lebih lanjut. 

Secara konseptual program ISO 9001:2008 disusun dalam bentuk rencana 

pengembangan  sekolah (RPP ) yang dibagi menjadi dua bagiaan yaitu program 

jangka panjang lima tahun dan program jangka pendek satu tahun. Program 

jamgka panjang disebut rencana kerja dan anggaran sekolah ( RKAS-1 ). Adapun  

yang dikembangkan dalam RKAS SMA Negeri 1 Gadingrejo tersebut adalah 

system manajemen mutu kurikulum, standar kompetensi lulusan, proses 

pembelajaran,sumber daya manusia (SDM) SMA Negeri 1 Gadingrejo , sarana 

dan prasarana, pengelolaan dan manajemen sekolah, penilaian, pembiayaan, serta 

lingkugan dan budaya. Komponen tersebut dijadikan pedoman SMA Negeri 1 

Gadingrejo selama 5 tahun, dalam mengembangkan sekolah ini menjadi 

sekolahsistem manajemen mutu persyaratan . Program jangka pendek satu tahun 

disebut rencana kegiatan dan anggaran sekolah ( RKAS -2 ) yang isinya selain 

komponen yang dikembangkan dalam RKAS-1. Juga memuat analisis SWOT, 

permasalahan dalam satu tahun, rencana kegiatan, tujuan khsusus, anggaran dalam 
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satu tahun. RPS disusun oleh sebuah tim pengembang sekolah ( TPS ) yang 

dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Komte Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Penanggung Jawab program, Guru, Kepala Tata Usaha, Pembina OSIS, 

Guru BK.               

Tim penyusun bekerja selama 1 bulan. Adapun tahapan penyusunan RPS adalah 

sebagai berikut : 

1) Sosialisasi kebijaksanaan direktorat Pembinaan Sekolah Menengah   

Pertama tentang ISO 9001:2008 kepada warga sekolah dan komite sekolah 

2) Pembentukan TPS 

3) Penyusunan RPS secara lengkap 

4) Pengesahan RPS oleh Kepala Sekolah, Komite dan Kepala Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten, dan Kepala Dinas Provinsi. 

Dengan demikian SMA N 1 Gadingrejo telah memeiliki RPS yang 

digunakan sebagai pedomaan dan acuan pengembangan rintisan sekolah bertaraf 

internasional yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwawenang. 

 

b. Isi Pengembangan ISO 9001:2008  SMA N 1 Gadingrejo 

Program pengembangan ISO 9001:2008 di SMA N 1 Gadingrejo yang 

tertuang dalam RPS. 

Komponen-komponen pendidikan yang dikembangkan di SMA N 1 Gadingrejo 

meliputi:  

1). Standar isi ( Kurikulum ) 

Berdasarkan pada banyaknya definisi dan terminologi tentang kurikulum 

Menurut Collin (2001:52) Kurikulum sebagai konsep yang tertuang dalam 
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program , rencana ataupun harapan, misalnya silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik (2003:16) Kurikulum sebagai 

pengalaman belajar atau kegiatan nyata pembelajaran, yang meliputi hasil belajar,  

isi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaan lingkungan 

belajar. 

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional disebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu perangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi pembelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu.. Adapun SMAN 1 Gadingrejo dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan karktristik dan 

lingkungan di SMA N 1 Gadingrejo. Hal ini disesuaikan dengan tujuan rintisan 

sekolah bertaraf internasional di SMA N 1 Gadingrejo yaitu meningkatkan 

kualitas kompetensi siswa yang mampu bersaing ditingkat internasional. 

Sistimatika dan format KTSP SMA N 1 Gadingrejo adalah sebagai berikut 

(1)pendahuluan (2) tujuan pendidikan (3) struktur dan muatan kurikulum (4) 

kalender pendidikan (5) penutup. 

Struktur KTSP SMA N 1 Gadingrejo dikelompokkan menjadi 5 kelompok Mata 

pelajaran yaitu (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;  

 

 (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (3) kelompok 

mata pelajaran ilmupengatahuan dan teknologi (4) kelompok mata pelajaran 

estetika (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 
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2) Standar kompetensi lulusan ( SKL ) 

SKL yang dikembangkan di SMA N 1 Gadingrejo adalah pengembangan 

SKL yang sudah dikembangkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional  

yang terdiri dari 22 item, yang secara umum menggambarkan kompetensi siswa 

setelah menyelesaikan studinya dijenjang SMA berstandar nasional. Oleh karena 

itu SMAN 1  Gadingrejo mengembangkan SKL tersebut dalam bentuk pengayaan, 

pendalaman, dan perluasan cakupan melalui adopsi dan adaptasi dari SKL sekolah 

bertaraf internasional dari dalam negeri ataupun luar negeri. Hasil pengembangan 

SKL yang ada di SMA N 1 Gadingrejo terdapat 2 item SKL yaitu :(1) Memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan tentang ICT dan mampu memilih serta 

memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana (menguasai ICT) 

(2) Memiliki ketangguhan, kedisiplinan dan kecermatan dalam bekerja.  

3) Standar Proses Pembelajaran. 

Proses pembelajaran di SMAN 1 Gadingrejo lebih menekankan pada 

proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL), standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan sebagai IKKT. 

SMA N 1 Gadingrejo sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional maka dalam 

proses pembelajaran secara bertahap menggunakan media komunikasi bahasa 

internasioanal yaitu Bahasa inggris, pada pelajaran tertentu yaitu matematika, 

IPA, Bahasa inggris dan TIK. Baik dalam pembelajaran kelas (teori ), praktik ( 

eksperimen ), diskusi, penugasan maupun tanya jawab. Disamping itu untuk lebih 

memberikan bekal kemampuan penguasaan ICT maka dalam pembelajaran 

memanfaatkan sarana komputer dan internet, agar pembelajaran lebih bermakna 

dan mendalam. 
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Menurut panduan pelaksaanan pembinaan ISO 9001:2008 (Dediknas 

2008, 219-223). Strategi pembelajaran yang ada pada program ISO antara lain : 

student centered, reflective learning, active learning, enjoy dan joyful learning, 

cooperative learning, quantum learning, learning revolution dan contextual 

learning. Dimiyati dan Mudjiono (2001:297 ) mengartikan pembelajaran sebagai 

kegiatan yang diajukan untuk membelajarkan siswa. Maka guru sebagai 

perancang proses pembelajaran, harus dapat memberikan kepastian bahwa 

siswanya mengalami proses belajar, intraksi guru dan siswa sebagai bentuk 

pelaksanaan rencana pembelajaranharus dilakukan untuk menjamin siswanya 

belajar. Strategi pembelajaran yang ada di SMA N 1 Gadingrejo. berpusat pada 

siswa antara lain siswa diminta untuk persentasi dari hasil kerja kelompok 

dilanjutkan dengan Tanya jawab membahas permaslahan yang dihadapi. 

Prinsip pembelajaran yang diterapkan pada sekolah untuk menempuh 

SKL. Untuk itu sekolah harus mengembangkan dan mendesain berbagai model 

pembelajaran bertaraf internasional yang relevan dengan tuntutan kurikulum, 

misalnya: penerapan prinsipprinsip CTL, pembelajaran tuntas, pembelajaran 

bermakna, problem solving.  

 

4) Standar Sumber Daya Manusia 

Mercer dalam Peter Serinshow (2001: 06 ) mempertimbangkan pandangan 

Vygostsky yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran di kelas yang berbasis 

teknologi dan informasi guru merupakan pendukung potensial dalam   

pembelajaran. Dari hasil peningkatan kompetensi rata-rata guru di SMA N 1 

Gadingrejo  telah mampu menggunakan ICT untuk media pembelajaran dikelas 
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Sehubungan dengan pandangan konstruktivisme maka tugas guru bergeser dari 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa ke memotivasi siswa untuk 

menggunakan apa yang telah dia miliki, baik pengetahuan maupun pengalaman, 

agar dapat memahami pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. 

Prosespembelajaran yang berpangkal pada pengalaman siswa dan dunia nyata 

bersifat autentik karena permasalahannya bukan buatan. Rata-rata guru yang ada 

di SMA N 1 Gadingrejo memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dan 

berkualifikasi S1 sehingga tugas guru sebagai motivator dapat dijalankan dengan 

baik. 

5) Standar Manajemen dan Pengelolaan 

Menurut panduan pelaksaanan program ISO 9001:2008  Manajemen mutu 

dan pengelolaan sekolah yang harus dimiliki oleh sekolah penyelenggara adalah 

memiliki visi dan misi sekolah, memiliki rencana pengembang sekolah (RPS ), 

rencana kerja dan anggaran sekolah ( RKAS-1 ) dan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah ( RKAS-2). Visi SMAN 1 Gadingrejo adalah Terwujudnya 

Organisasi Sekolah Yang Cerdas , Beriman , Berwawasan Lingkungan dan 

Kompetitif Di Tingkat Global. Misi SMAN 1Gadingrejo adalah (1) Melaksanakan 

peningkatan / pengembangan Standar Pendidikan Nasional, (2) Mengaplikasikan 

ICT ( Information Communication Technology ), (3) Mencerdaskan olah pikir , 

olah rasa dan olah raga, (4) Meningkatkan keimanan , ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan Cinta tanah air, (5) Meningkatkan daya saing ditingkat 

internasional, dan (6) Meningkatkan lingkungan sekolah yang nyaman , aman , 

rindang , asri dan bersih. 
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6) Standar Sarana Prasarana 

Dalam buku pedoman penyelenggaraan ISO (Depdiknas, 2008) Secara 

umum sekolah penyelenggara ISO harus memiliki fasilitas pokok antara lain (a) 

Laboratorium bahasa inggris (b) laboratorium fisika dan biologi (c) Laboratorium 

komputer dengan komputer pentium 4 (d) jaringan internet yang terpasang 

lengkap ke sistem Lab Komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, 

perpustakaan,TU , ruang multimedia (e) pusat multimedia (f) peralatan media 

pembelajaran di kelas TV, VCD, Tape , OHP, LCD, Laptop atau komputer 

SMA N 1 Gadingrejo sebagai penyelenggara ISO dalam mengembangkan dan 

melengkapi sarana prasarana yang sudah dimiliki adalah sebagai berikut (a) 

Laboratorium bahasa inggris 2 buah (b) laboratorium fisika dan bilogi (c) 

Laboratorium komputer 2 buah dengan komputer pentium 4 (d) ruang multimedia 

(e) terpasangan jaringan internet yang terpasang lengkap ke sistem Lab Komputer, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan , TU , ruang multimedia ) (f) 

peralatan media pembelajaran di kelas TV, VCD, Tape , OHP, LCD, Laptop atau 

komputer , AC. 

Selain sarana prasarana pembelajaran SMA N 1 Gadingrejo juga memiliki 

sarana prasarana penunjang pendidikan lain yaitu lahan, gedung, ruang kelas,     

laboratorium, perpustakaan, audotorium, lapangan olah raga, pusat belajar dan 

riset guru, ruang guru, ruang TU, ruang Kepala Sekolah, ruang UKS, Kamar kecil 

siswa dan Guru, tempat ibadah. Dengan demikian sarana prasarana yang telah 

dimiliki oleh SMAN 1 Gadingrejo sudah cukup untuk penyelenggaraan ISO.  

7) Standar Penilaian 
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Menurut Ahmad Rohani (200 :168 –169) bahwa evaluasi atau penilaian 

tidak semata – mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga terhadap proses 

pengajaran yang berfungsi sebagai umpan balik. Sistem penilaian yang 

dikembangkan di SMA Negeri 1 Gadingrejo meliputi jenis tes ada 5 jenis (tertulis, 

persentasi, lisan, kuis, portofolio) , Bahasa pengantar tes menggunakan 70 % 

berbahasa inggris 30 % berbahasa Indonesia, media penilaian berbasis ICT. 

Dengan demikian untuk mengetahui dan evaluasi program ISO 9001:2008 sudah 

berhasil atau belum dapat dilhat hasil belajar siswa . 

Dalam buku pedoman penyelenggaraan ISO (Depdiknas, 2008:78) 

penilaian yang dikembangkan dalam sekolah  adalah (a) standar nilai yang dipakai 

adalah standar nasional dalam hal ini SMA N 1 Gadfingrejo belum menggunakan 

(b) Bentuk perangkat yang digunakan berbahasa Inggris, dalam hal ini SMA N 1 

Gadingrejo sudah menggunakan parangkat penilaian 70 % berbahasa inggris dan 

30 % berbahasa Indonesia. 

Sementara ini SMA N 1 Gadingrejo norma penilaiannya mengacu yang 

pada pedomannilai yang dikeluarkan oleh Departeman Pendidikan Nasional. 

Langkah - langkah prosespenilaian tersebut adalah sebagai berikut (1)   

menentukan kreteria ketuntasan minimal (KKM) setiap mata pelajaran (2) 

mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan  

ulangan kenaikan kelas. (3) menentukan kreteria kenaikankelas untuk siswa (4) 

melaporkan hasil pa belajar pada dinas pendidikan kabupaten dan orang siswa 

yang berbentuk buku rapor ( 5 ) mengadakan ujian sekolah dan ujian masional (6) 

menentukan kreteria kelulusan (7) menentukan kelulusan peserta didik 
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dari satuan pendidikan melalui rapat dewan guru (8) menerbitkan surat keterangan 

hasil ujian nasional (SKHUN) (9) menerbitkan ijazah untuk setiap peserta didik 

yang lulus dari satuan pendidikan. 

8) Standar Pembiayaan 

Dalam buku pedoman penyelenggaraan ISO ( Depdiknas, 2008 : 146 ) 

pembiayaan pengembangan program ISO merupakan tanggung jawab sekolah, 

Pemda Kabupaten, Komite sekolah serta diharapkan dalam jangka waktu 3 tahun  

pemerintah daerah bersama komite mampu untuk membiayai sendiri. Jadi 

sementara ini sumber dana yang digunakan dalam pengembangan ISO  

di SMA N 1 Gadingrejo masih merupakan bantuan dari Pemerintah, sedangkan 

biaya untuk operasional kelas RSBI di SMA N 1 Gadingrejo  merupakan bantuan 

dari orang tua siswa.  

9) Standar Budaya dan Lingkungan 

Menurut Nana Sudjana (2002:42) suasana demokratis memberikan 

peluang pencapaian hasil belajar yang optimal dibanding suasana kaku, disiplin 

ketat dengan otoritas dibawah kendali guru. Di SMA N 1 Gadingrejo suasana 

seperti itu dapat diciptakandengan mewajibkan setiap warga melaksanakan      

senyum, sapa, salam, santun (S 4) saat saling  bertemu, dengan demikian antara  

guru dan siswa saling mengenal dengan baik, Budaya untuk tidak membedakan 

antara suku satu dengan yang lain berjalan dengan baik, serta budaya saling 

menghormati dan bekerja antara agama yang satu dengan yang lain 

Webstar New World Dicitionary dalam Judy Lever Dufty, et al ( 2003: 35 ) 

mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh kondisi, keadaan dan pengaruh yang 
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mempengaruhi pada pengembangan makluk hidup atau sekelompok makluk 

hidup. Apabila diterapkan dalam pendidikan lingkungan belajar adalah seluruh 

situasi yang ada pada linkungan tersebut yang mempengaruhi hasil pendidikan. 

Lingkungan pendidikan meliputi suasana, ruang kelas , situasi kelas, teman, 

lingkungan sekolah, kenyamanan sekolah, keamanan. Hal itu dapat diciptakan di 

SMA N 1 Gadingrejo dengan, membuat taman sekolah agar lingkungan sekolah 

kelihatan indah dan asri sehingga para siswa betah belajar di sekolah , menjaga 

kebersihan sekolah dengan membentuk regu piket setiap kelas, pemasangan 

Hostpot sekolah yang setiap saat digunakan oleh para warga sekolah, 

dilingkungan sekolah. 

Dengan demikian peran kepala sekolah dalam pelaksanaan program ISO 

9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo sangat besar diantaranya adalah (1) 

menentukan visi, misi dan strategi dalam penyelenggaraan ISO (2) 

mengkoordinasikan sumberdaya dan tujuan (3) mengambil keputusan dalam 

segala bidang (4) memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (5) 

memerangi musuh-musuh sekolah (6) mengatur manajemen sekolah (7) sebagai 

manajer, pemimpin, pendidik, regulator, pencipta iklim kerja yang baik, 

administrator, pembaru dan    pembangkit motivasi (8) merunuskan sasaran mutu, 

(9) menentukan strategi untuk mencapai tujuan (10) melakukan analisis SWOT 

(11) memecahkan masalah yang timbul dalam menacapai sasaran (12) 

menciptakan suasana belajar dilingkungan sekolah (13) meciptakan kegiatan yang 

kreatif (14) mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (15) mendorong 

pengelolaan proses pembelajaran yang baik (16) memberdayakan sekolah. 
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  Pada program tahunan sekolah yang disebut dengan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah  (RKAS) RKAS SMA Negeri 1 Gadingrejo terdiri dari 9 

pengembangan yang meliputi (a) pengembangan standar isi, (b)pengembanagan 

standar kompetensi lulusan (SKL), (c) pengembangan proses pembelajaran, (d) 

pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (e)pengembangan 

manajeman dan pengelolaan (f) pengembangan sarana prasarana,      

(g)pengembangan standar pembiayaan, (h) pengembangan standar penilaian, 

(i)pengembangan standar lingkungan dan budaya. Visi SMA N 1 Gadingrejo 

adalah Terwujudnya Organisasi Sekolah Yang Cerdas , Beriman , Berwawasan 

Lingkungan Dan Kompetitif Di Tingkat Global. Misi SMA N 1 Gadingrejo adalah 

(a) melaksanakan peningkatan / pengembangan Standar Pendidikan bertaraf 

internasional (b)mengaplikasikan ICT (Information Communication Technology) 

(c).Mencerdaskan olah pikir , olah rasa dan olahraga (d) meningkatkan keimanan  

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Cinta tanah air (e).meningkatkan  

daya saing ditingkat internasional (f) meningkatkan lingkungan sekolah yang 

nyaman , aman , rindang , asri dan bersih. 

 

4.5.2 Implementasi program ISO 9001:2008 di SMAN 1 Gadingrejo 

Implementasi program ISO 9001:2008 dimulai pada akhir tahun pelajaran 

2006/2007 dengan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, 

dalam menggunakan Bahasa Inggris dan penggunaan ICT dalam pembelajaran, 

terutama guru pengampu mata pelajaran matematika, IPA dan TIK 

Pengembangan standar isi (kurikulum) di SMA N 1 Gadingrejo untuk 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum tingkat satuan 
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pendidikan (KTSP) yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan karaktristik 

dan lingkungan di SMA N 1 Gadingrejo dan tujuan rintisan sekolah yaitu 

meningkatkan kualitas kompetensi siswa yang mampu bersaing ditingkat  

Internasional dengan cara mengadopsi dari sekolah. SKL yang dikembangkan di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo adalah pengembangan SKL yang sudah dikembangkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 tahun 2006 dengan 

menambah 2 SKL yang harus dimiliki peserta didik  yaitu (1) Memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan tentang ICT dan mampu memilih serta 

memanfaatkannya dalam kehidupan  sehari-hari secara bijaksana (menguasai ICT) 

(2) Memiliki ketangguhan, kedisiplinan dan kecermatan dalam bekerja. 

Pengembangan proses pembelajaran di SMA N 1 Gadingrejo lebih menekankan 

pada proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) 

Strategi pembelajaran yang ada di SMA N 1 Gadingrejo. berpusat pada siswa, 

guru sebagai perencana pembelajaran, fasilitator dan moderator dalam 

pemebelajaran. Prinsip pembelajaran di SMA N 1 Gadingrejo adalah penerapan 

prinsip-prinsip CTL, pembelajaran tuntas, pembelajaran bermakna. Media 

komunikasi Bahasa Inggris dan dengan menerapkan ICT dan internet sebagai 

salah satu. sumber pembelajaran.  

Pengembangan Sumber daya manusia (SDM). ada 3 sumber daya manusia 

yang dikembangkan di SMA N 1 Gadingrejo untuk pelaksanaan program ISO 

9001:2008 yaitu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. 

Peningkatan kemampuan kompetensi berbahasa Inggris dan ICT bagi guru yang 

ada di SMA N 1 Gadingrejo perlu ditingkatkan agar mampu menggunakan dalam 
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pembelajaran dikelas. Tenaga kependidikan SMA N 1 Gadingrejo rata-rata telah 

mampu menggunakan ICT dalam menyelesaikan administrasi. Sedangkan staf tata  

usaha, laboran, dan pustakawan pendidikannya belum sesuai dengan tuntutan 

sekolah  karena lulusannaya rata-rata baru SMA. 

 Peserta  didik di SMA N 1 Gadingrejo memiliki kompetensi dan 

kecerdasan yang tinggi ini, dapat dilihat dari prestasi yang telah dicapai dan nilai 

tes waktu penerimaan peserta didik dengan nilai rata-rata diatas 7,00. Pedoman 

dan acuhan dalam peneyelenggaraan ISO 9001:2008 di SMAN 1 Gadingrejo 

adalah rencana pengembangan sekolah (RPS) yang disusun dalam bentuk buku. 

Dalam RPS terdiri dari dua bagian yaitu rencana kerja dan anggaran sekolah atau 

RKAS – 1 merupakan program jangka panjang 4 tahun dan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah atau RKAS-1 merupakan program kerja jangka pendek satu 

tahun. Manajemen dan pengelolaan yang digunakan SMA N 1 Gadingrejo mulai 

tahun 2009 adalah manajemen yang telah berstandar internasional yaitu ISO 

9001:2008 dan telah diakui dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. 

Sarana prasarana yang telah dimiliki SMA N 1 Gadingrejo telah 

berkembang untuk memenuhi standar Nasional. Sarana prasarana pembelajaran 

yang telah dimiliki antara lain (a) Laboratorium bahasa inggris 2 buah (b) 

laboratorium fisika dan bilogi (c) Laboratorium komputer 2 buah dengan 

komputer pentium 4 (d) ruang multimedia (e) terpasangan jaringan internet yang 

terpasang lengkap ke sistem Lab Komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, 

perpustakaan , TU , ruang multimedia ) (f) peralatan media pembelajaran di kelas 

TV, VCD, Tape , OHP, LCD, Laptop atau komputer , AC. Adapun sarana  
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penunjang SMA N 1 Gadingrejo adalah lahan dengan luas 5 790 m 2, gedung, 

ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, audotorium, lapangan olah raga, pusat    

belajar dan riset guru, ruang guru, ruang TU, ruang Kepala Sekolah, ruang UKS, 

Kamar kecil siswa dan Guru, tempat ibadah. Sistem Sistem penilaian di SMA N 1  

Gadingrejo, norma penilaiannya mengacu pada pedomannilai yang dikeluarkan 

oleh Departeman Pendidikan Nasional. Proses penilaian tersebut adalah sebagai 

berikut (1) menentukan kreteria ketuntasan minimal (KKM) setiap mata pelajaran 

(2) mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester 

dan ulangan kenaikan kelas. (3) menentukan kreteria kenaikan kelas (4) 

melaporkan hasil belajar pada orang siswa yang berbentuk buku rapor (5) 

mengadakan ujian sekolah dan ujian masional (6) menentukan kreteria kelulusan 

(7) menentukan kelulusan peserta (8) menerbitkan surat keterangan hasil ujian 

Nasional ( SKHUN ) (9) menerbitkan ijazah Sumber dana yang digunakan dalam 

pengembangan RSBI di SMA N 1 Gadingrejo masih merupakan bantuan dari 

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sedangkan biaya untuk operasional 

kelas RSBI di SMAN 1 Gadingrejo dari orang tua siswa Budaya yang 

dikembangkan di SMAN 1 Gadingrejo adalah budaya demokratis dan 

kekeluargaan dengan mewajibkan setiap warga melaksanakan senyum, sapa, 

salam, santun (S4) saat saling bertemu, dengan demikian antara guru dan siswa 

saling mengenal dengan baik, Budaya untuk tidak membedakan antara suku satu 

dengan yang lain berjalan dengan baik, serta budaya saling menghormati dan 

bekerja antara agama yang satu dengan yang lain. 
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Untuk menciptakan linkungan yang nyaman dan tenang di SMAN 1 

Gadingrejo membuat taman sekolah , menjaga kebersihan, pemasangan hostpot      

sekolah yang setiap saat digunakan oleh para warga sekolah untuk belajar. 

Menciptakan keamanan sekolah yang baik dengan adanya piket SATPAM selama 

24 jam sehingga bagi warga sekolah yang ingin datang kesekolah selalu ada yang 

melayani serta merasa aman dilingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


