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Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada salah satu 

persoalan pendidikan yang mendasar yaitu rendahnya mutu pendidikan. Penyebab 

rendahnya mutu pendidikan tidak lepas dari kemampuan sekolah dalam 

memanajemen atau mengelolah sekolah tersebut. Alasannya tanpa manajemen 

tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan 

efesien. Mewujudkan pendidikan yang bermutu di sebuah lembaga pendidikan 

tentunya harus mengetahui problematika yang dialami oleh lembaganya. Semua 

elemen yang ada pada lembaga pendidikan hendaknya dapat mengetahui 

kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Sehingga, semua elemen dapat 

berpartisipasi aktif dalam melaksanakan manajemen lembaga pendidikan. 

Adapun tujuan penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui cara analisis 

SWOT di SMPN 1 Karanggeneng (2) untuk mengetahui penerapan manajemen 

lembaga terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan analisis SWOT di SMPN 

1 Karanggeneng 

Dalam penelitian ini, skripsi menggunakan penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis 

data induktif. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa cara analisis SWOT di 

SMPN 1 Karanggeneng yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekternal (peluang dan ancaman) sekolah. 

Sedangkan penerapan manajemen lembaga terhadap peningkatan mutu pendidikan 

dengan analisis SWOT yaitu penerapan manajemen lembaga dihubungkan dengan 

hasil analisis SWOT, maka yang menjadi kekuatan pada lembaga tersebut yaitu 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, 

kurikulum dan layanan khusus. Kelemahannya yaitu pada manajemen pendidik 

dan tenaga pendidik, disini manajemen pendidik bisa menjadi kekuatan dan bisa 

menjadi kelemahan. Peluangnya yaitu pada manajemen hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Sedangkan ancamannya yaitu pada manajemen  kesiswaan dan 

manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.  

 

 


