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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penilaian kinerja pada institusi sekolah 

berdasarkan pendekatan balanced scorecard. Penelitian dilaksanakan di SMA Kolese De 

Britto, Jalan Laksda Adisucipto 161, Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh staf direksi, staf pengajar, karyawan, dan siswa SMA Kolese De Britto. Teknik 

penarikan sampel penelitian adalah purposive dan convenience sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik 

analisis data penelitian adalah analisis Multiatribute Attitude Model (MAM). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) pada perspektif pelanggan, kinerja sekolah secara umum adalah 

sangat baik (MAM sebesar 39,356 dari skala penilaian 0-80); (2) pada perspektif proses 

internal, kinerja sekolah secara umum adalah sangat baik (MAM sebesar 27,344 dari skala 

penilaian 0-80); (3) pada perspektif pembelajaran dan inovasi, kinerja sekolah secara umum 

adalah sangat baik (MAM sebesar 35,776 dari skala penilaian 0-80); (4) pada perspektif 

keuangan, kinerja sekolah secara umum adalah sangat baik (MAM sebesar 35,125 dari skala 

penilaian 0-80). 

 

I. Pendahuluan 

Institusi pendidikan sebagai bagian dari institusi publik, dituntut untuk menjalankan 

pengelolaan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholders pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang 

mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan pada dasarnya bersifat nirlaba namun, 

pengelolaanya dilakukan secara korporatif seperti badan usaha. Oleh karena itu lembaga 

pendidikan menjadi sebuah organisasi yang terkait dengan berbagai kepentingan pengguna 

pendidikan. Konsekuensinya, lembaga pendidikan harus mandiri dan  bisa memanfaatkan 

sumber daya pendidikan secara efektif. Pemanfaatan sumber daya tersebut perlu terus-

menerus dievaluasi dan perlu diadakan penilaian terhadap hasil pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya. 

Menurut pendapat Sudjana (2000: 263), penilaian mempunyai kaitan erat dengan 

fungsi-fungsi pengorganisasian yang lain dalam manajemen. Kaitan antara penilaian dengan 

perencanaan yaitu bahwa perencanaan perlu disusun berdasarkan hasil penilaian yang 

sekurang-kurangnya didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan, permasalahan dan sumber 

daya yang tersedia atau disediakan. Kaitan antara penilaian dengan pengorganisasian ialah 

bahwa penilaian ditujukan untuk mengetahui apakah organisasi telah memenuhi prinsip-

prinsip pengorganisasian yang tepat dan apakah sumber yang tersedia telah dipadukan 

dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana. Kaitan antara penilaian dengan 

motivasi yaitu bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya disiplin dan 

moral kerja pelaksana serta mengetahui cara-cara motivasi yang tepat dalam mengembangkan 

loyalitas, pertisipasi, hubungan kemanusiaan, efisiensi dan efektifitas kerja. Kaitan antara 

penilaian dengan pengembangan adalah bahwa penilaian itu diarahkan untuk mengikuti 

program dan menentukan tindak lanjutnya. Disamping itu penilaian dilakukan untuk 

memantau lingkungan guna dijadikan masukan dalam menentukan kegiatan selanjutnya. 
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Keterkaitan ini mengandung arti bahwa penilaian memberi informasi kepada manajemen  

mengenai pencapaian tujuan, tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan dampaknya 

setelah program itu dilaksanakan. Pada akhirnya penilaian akan memberi petunjuk tentang 

strategi yang perlu diterapkan guna mencapai keinginan organisasi dalam jangka pendek 

(misi) dan jangka panjang (visi). 

Pada setiap institusi pendidikan visi dan misi dirumuskan secara berbeda. Secara umum 

substansi perbedaannya terletak pada visi dan misi yang dimiliki dan diusahakan untuk 

direalisasikan. Oleh karena itu, pengukuran dan penilaian kinerja suatu lembaga pendidikan 

seharusnya didasarkan pada kemampuannya untuk mewujudkan visi dan misinya. Selain itu 

dalam penilaian pada suatu lembaga pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan 

menggunakan alat ukur yang bisa mengukur seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan 

organisasi, karena kegiatannya bersifat jasa dan bukanlah mencari laba. 

Para ahli manajemen menemukan suatu pendekatan penilaian kinerja perusahaan yang 

dapat diadopsi pada organisasi nir-laba. Alat penilaian kinerja yang disebut balanced 

scorecard merupakan metode penilaian kinerja yang komprehensif. Metode ini menilai 

kinerja menggunakan seperangkat ukuran kinerja terpadu yang telah disusun berdasarkan visi 

dan strategi. Balanced scorecard mendasarkan penilaian kinerja dalam empat perspektif 

penting, yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pada hakikatnya sebuah lembaga pendidikan 

mempunyai keempat perspektif tersebut, sehingga dengan menggunakan konsep balanced 

scorecard penilaian kinerja lembaga pendidikan cenderung dapat dilakukan. 

Penilaian kinerja pada sekolah perlu dilakukan sebagai sarana evalusi atas semua 

keputusan-keputusan strategik yang telah dilaksanakan. Keputusan strategik menjadi langkah 

dalam mancapai tujuan strategik yang ditetapkan oleh tingkat pusat. Penilaian itu diarahkan 

untuk menemukan lagging dan leading indicator pada tujuan-tujuan strategik, agar sekolah 

dapat menyimpulkan keberhasilan kinerja sebagai pendorong perubahan dan perbaikan 

berkelanjutan. 

Penilaian pada institusi sekolah perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya 

tuntutan pada guru, karyawan dan siswa untuk semakin berkualitas. Tuntutan kepada guru 

dan karyawan untuk semakin profesional dan mempunyai semangat kerja yang tinggi.  

II. Tinjauan Pustaka 

Konsep balanced scorecard untuk menilai kinerja pada sekolah 

Konsep balanced scorecard dirancang untuk diterapkan pada organisasi profit, namun 

tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pada institusi pendidikan. Lembaga pendidikan 

juga mempunyai empat aspek tipikal yang menjadi kajian esensial balanced scorecard untuk 

mengukur kinerja suatu organisasi. Hal tersebut dipertegas oleh Chang dan Chow (1999), 

yang menyatakan bahwa balanced scorecard merupakan alat potensial untuk mendukung 

perubahan dan perbaikan berkelanjutan di dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan 

penilaian pada lembaga pendidikan atau sekolah pendekatan balanced scorecard mengukur 

hal penting pada indikator penyelenggaraan sekarang, pengendalian penyelenggaraan di masa 

yang akan datang dan urusan pembiayaan. Karakteristik pengukuran dengan pendekatan 

balanced scorecard yaitu mengukur kesatuan dari misi dan strategi yang secara ekplisit 

didesain untuk menyajikan dan mendorong hasil kinerja yang telah dicapai.  

Menurut Kaplan dan David P. Norton (1996: 22), balanced scorecard dapat 

menerjemahkan strategi dan misi organisasi ke dalam suatu perangkat pengukuran kinerja 

yang komprehensif yang merupakan rerangka dalam melaksanakan strategi. Sedangkan 
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menurut Chang dan Chow (1999), jika balanced scorecard diadopsi dalam lembaga 

pendidikan maka keempat aspek diidentifikasi dengan mengikuti urutan sebagai berikut: 

Aspek pelanggan (costumer) 

Aspek ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan „how do costumer see us?‟. Aspek ini 

menunjukkan bagaimana baik sebuah institusi menjalankan kegiatan dan mencapai hasil 

sesuai harapan pelanggan. 

Aspek bisnis internal (internal bisnis) 

Aspek ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan „at what must we excel?‟. Komponen-

komponen dalam aspek ini menfokuskan pada proses internal, dimana sebuah institusi harus 

mencapai hasil sesuai harapan pelanggan. 

Aspek inovasi dan pembelajaran (innovation and learning) 

Aspek ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan „can we continue to improve and create 

value?‟. Komponen aspek ini menfokuskan pada keberlanjutan agar menjamin dan 

meningkatkan kemampuannya untuk memuaskan para pelanggan. 

Aspek keuangan (financial)  

Aspek ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan „how do we look to provider of financial 

resources?‟. Komponen ini memfokuskan bagaimana baik organisasi menerjemahkan hasil-

hasil operasional ke dalam kesejahteraan dalam bidang keuangan. 

Berkaitan dengan keempat perspektif dalam balanced scorecard di atas, maka penilaian 

pada sekolah harus memperhatikan keempat perspektif tersebut secara menyeluruh dan 

digambarkan sebagai berikut: 

Perspektif Pelanggan 

Siswa sebagai konsumen, peserta didik dan sebagai investor bagi masa depannya 

memiliki peran yang menentukan keberlanjutan suatu sekolah. Sebagai konsumen siswa 

berhak atas mutu dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sebagai investor siswa berhak 

mendapatkan keuntungan masa depan atas pengajaran dan pendidikan yang diperolahnya. 

Keberhasilan untuk mewujudkan harapan siswa marupakan indikator kaberhasilan sekolah, 

yaitu adanya sistem yang bekerja secara dinamis untuk menghasilkan lulusan dengan 

penempatan yang efektif, menjamin kualitas instruksional dan penunjang kegiatan akademik 

serta menjalin hubungan baik antara pihak sekolah dengan wali siswa. 

 Perspektif proses internal 

 Seperti halnya pada badan usaha, sekolah juga perlu mengidentifikasi proses terpenting 

yang dimanivestasikan pada pelayanan pendidikan sesuai harapan pelanggan. Proses 

terpenting itu didasarkan pada usaha sekolah untuk memberikan jaminan pada kualitas Proses 

Belajar Mengajar (PBM) dan kualitas perangkat pendukung PBM. Dalam implementasinya, 

pelayanan yang telah didesain tersebut kemudian dilaksanakan dengan effective cost.  

 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

Untuk mengoperasikan proses intern dalam rangka menghasilkan pelayanan yang 

memiliki value bagi siswa, sekolah memerlukan personel yang produktif dan berkomitmen. 
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Produktivitas ditentukan oleh kompetensi personel dan ketersediaan prasarana yang 

diperlukan untuk menjalankan proses intern. Komitmen personel ditentukan oleh kualitas 

lingkungan kerja yang dibangun di sekolah. Hal tersebut diwujudkan melalui komunikasi, 

penghargaan dan dukungan dari pihak sekolah untuk individu-individu dari jabatan tertinggi 

sampai dengan yang terbawah. 

Perspektif Keuangan 

 Keunggulan di bidang keuangan diharapkan memberikan jaminan kesejahteraan pada 

sumber daya sekolah, keefektifan penggunaan dana dan kelangsungan proses pendidikan. 

Melalui keunggulan bidang keuangan, sebuah sekolah dapat mewujudkan tiga perspektif 

yang lain: pelanggan, proses intern, dan pembelajaran dan inovasi. 

 

III. Metode penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah studi kasus pada SMA Kolese De Britto 

pada tahun 2006. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Struktural, guru, 

karyawan, siswa. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi subyek 

sesungguhnya, yaitu seluruh Staf Direksi (Pejabat Struktural), guru, dan karyawan (staf TU 

dan perpustakaan). Penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan 

metode convinience sampling. 

Keempat aspek tipikal balanced scorecard diperoleh dari kuesioner yang ditujukan 

kepada personil-personil yang berkompeten. Kuesioner untuk memperoleh data pelanggan 

ditujukan kepada Pejabat Struktural dan siswa. Kuesioner untuk memperoleh data mengenai 

proses internal ditujukan kepada Pejabat Struktural. Kuesioner untuk memperolah data 

tentang pembelajaran dan inovasi ditujukan kepada guru, karyawan (Tata Usaha dan 

Perpustakaan), dan Pejabat Struktural. Kuesioner untuk memperoleh data keuangan ditujukan 

kepada Pejabat Struktural. 

Identifikasi Strategi 

Kerangka kerja balanced scorecard digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi 

organisasi dalam tujuan kinerja yang koheren dan tujuan tersebut mempunyai ukuran. 

Kerangka kerja balanced scorecard tersebut diorganisir dalam empat perspektif yaitu: 

pelanggan, proses internal, pembelajaran dan inovasi serta keuangan. Di bawah ini disajikan 

kerangka kerja balanced scorecard pada SMA Kolese De Britto mengenai pemilihan 

strategic objectives, bagan kekoherenan, dan ukuran pencapaian strategic objectives. 

Untuk dapat menilai kinerja SMA Kolese De Britto dengan menggunakan balanced 

scorecard, perlu identifikasi strategic objectives untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 

Identifikasi strategi disesuaikan dengan indikator-indikator pada institusi pendidikan yang 

dikemukakan oleh L. Saptono dan S. Widanarto P, (2000). 

Selanjutnya untuk melihat tingkat koherensi strategic objectives pada setiap perspektif 

dapat dievaluasi dengan mencari hubungan sebab akibat antara strategic objectives pada 

perspektif tertentu dengan strategic objectives pada perspektif  yang lain.  

Proses penilaian kinerja  

 Proses pengukuran dalam penelitian ini dilakukan secara terpisah pada masing-masing 

perspektif balanced scorecard. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Multiattribute 

Attitude Model (MAM). Analisis MAM ini digunakan untuk menilai sikap responden secara 
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beliefresponden

beliefnilaitotal
rataratabeliefNilai 

keseluruhan terhadap perspektif pelanggan, proses internal, pembelajaran dan inovasi serta 

keuangan. Analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut: 





n

i

XiIiWiAb
1

 

Keterangan: 

Ab = Sikap seseorang secara keseluruhan terhadap suatu objek 

Wi = Bobot rata-rata yang diberikan responden terhadap atribut i 

Li     = Nilai ideal rata-rata konsumen pada atribut i 

Xi = Nilai belief rata-rata konsumen pada atribut i 

n = Jumlah atribut 

 

Rumus di atas diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut: 

a. Menentukan Wi dengan rumus: 

   %100
sinsin

x
atributnilai

atributgmagmanilai
Wi


       

b. Menentukan skala sikap dalam bentuk skor dengan angka 1 sampai dengan 5, urutannya 

sebagai berikut: 

No. Jawaban Skor Sikap 

1 Sangat Setuju atau Sangat Berharap 5 

2 Setuju atau Berharap 4 

3 Ragu-ragu 3 

4 Tidak Setuju atau Tidak Berharap 2 

5 Sangat Tidak Setuju atau Sangat Tidak Berharap 1 

 

c. Mencari nilai ideal dan nilai belief, digunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai ideal    = skor  x absolut responden ideal masing- masing   alternatif jawaban 

Nilai belief   = skor  x absolut responden belief masing-masing alternatif jawaban 

Mencari nilai ideal rata-rata dan nilai belief rata-rata menggunakan  rumus sebagai berikut: 

idealresponden

idealnilaitotal
ratarataidealNilai   

 

d. Memasukkan hasil perhitungan dengan analisis MAM ke dalam skala likert, yang dapat 

digambarkan sebagai berikut (Sugiyono di dalam Anik, 2004): 

 

 

     

  0   80         160            240             320           400 
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  (sikap – 1) x 100 = X, dan hasilnya (5 – 1) x 100 = 400 

Keterangan: 

0     -   80 = Sangat Puas 

80   - 160 = Puas 

160 - 240 = Ragu-ragu 

240 - 320 = Tidak Puas 

320 - 400 = Sangat Tidak Puas 

Hasil perhitungan skala sikap secara keseluruhan dapat diartikan jika skala semakin ke 

kiri atau mendekati nol, maka responden merasa semakin puas. Hal tersebut menunjukkan 

rentang yang semakin kecil antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang 

sesungguhnya. Sehingga rentang yang semakin menunjukkan kinerja yang semakin baik pada 

perspektif tersebut. Hal tersebut akan berlaku sebaliknya. 

 

IV. Analisis hasil penelitian 

Perspektif Pelanggan 

Hasil pengklasifikasian kinerja perspektif pelanggan SMA Kolese De Britto menurut 

pendapat siswa adalah puas terhadap nilai pelayanan, hubungan siswa dengan karyawan, dan 

kualitas fasilitas akademik, sedangkan menurut pendapat staf direksi adalah sangat puas 

terhadap penempatan lulusan yang efektif, kualitas instruksional, kualitas penunjang kegiatan 

akademik, kualitas hubungan siswa dengan para guru dan kualitas hubungan pihak sekolah 

dengan orang tua/wali siswa. Perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan atribut yang dinilai, 

selain itu pengukuran pelanggan utama diwakili oleh staf direksi dan siswa merupakan 

pendukung pengukuran pelanggan utama. Kesimpulan tersebut didukung hasil perhitungan 

MAM, untuk menunjukkan sikap siswa dan staf direksi terhadap kinerja pada perspektif 

pelanggan adalah sebesar 39.3559 (berada pada rentang 0-80). Artinya, siswa dan staf direksi 

adalah sangat puas dengan kinerja SMA Kolese de Britto pada perspektif pelanggan. 

Dari kedelapan tujuan strategik yang dinilai dalam perspektif pelanggan ini, kinerja 

terbaiknya adalah pada tujuan strategik penempatan lulusan yang efektif dengan jumlah 

selisih ideal dan belief  paling sedikit di antara tujuan strategik lain, yaitu  sebesar 0,125. 

Kinerja paling rendah dalam perspektif ini adalah pada tujuan strategik kualitas fasilitas 

akademik, dengan jumlah selisih ideal dan belief sebesar 1,1120.  

Melalui analisi SWOT, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin dalam 

perspektif pelanggan sekolah adalah: 

Kekuatan 

Sekolah telah berhasil penempatkan lulusan di perguruan tinggi dengan efektif. Selain itu 

sekolah menjalin kerjasama dalam penerimaan mahasiswa baru dengan perguruan tinggi yang 

ada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Kelemahan 

Sekolah belum menyediakan fasilitas akademik bagi siswa dengan jumlah yang cukup. 
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Peluang 

Dengan lulusan yang dapat ditempatkan secara efektif, sekolah akan mendapat kepercayaan 

dari stakeholders pendidikan bahwa sekolah ini tepat untuk investasi pendidikan. 

Ancaman 

Fasilitas akademik dengan jumlah yang belum cukup dapat mengganggu proses PBM. 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin 

dalam perspektif pelanggan sekolah adalah: a)mempertahankan sistem penempatan lulusan 

yang efektif, b)menjalin hubungan baik dengan stakeholders pendidikan, c)menambah 

fasilitas akademik siswa.  

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sekolah berkaitan dengan strategi di atas 

sebagai berikut: a)mempertahankan serta memperluas kerjasama dengan stakeholders 

pendidikan yang baru untuk terlibat dengan komite sekolah, b)menyediaan dana dan survei 

kebutuhan fasilitas akademik siswa yang perlu untuk ditambah.  

 Prespektif Proses Internal 

Hasil pengklasifikasian pendapat staf direksi mengenai kinerja perspektif proses 

internal SMA Kolese De Britto terkategorikan sangat puas. Kesimpulan tersebut didukung 

hasil perhitungan MAM, untuk menunjukkan sikap staf direksi terhadap kinerja pada 

perspektif proses internal adalah sebesar 27,3438 (berada pada rentang 0-80). Artinya, staf 

direksi adalah sangat puas dengan kinerja SMA Kolese De Britto pada perspektif proses 

internal. 

Dari tiga tujuan strategik yang dinilai dalam perspektif proses internal ini, kinerja 

terbaiknya adalah pada tujuan strategik kualitas perpustakaan dengan jumlah selisih ideal dan 

belief  paling sedikit dibanding tujuan strategik yang lain, yaitu sebesar 0,1250. Tujuan 

strategik kualitas layanan TU menempati kinerja dengan urutan yang kedua, dengan selisih 

0,3333. Sedangkan kinerja jaminan kualitas PBM adalah paling rendah dari ketiga tujuan 

strategik dalam perspektif proses intern dengan selisih antara belief dan ideal sebesar 0.5938. 

a.   Melalui analisi SWOT, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin dalam 

perspektif proses internal sekolah adalah:   

b. Kekuatan  

Sekolah telah memiliki kualitas perpustakaan yang baik. Hal tersebut juga didukung oleh 

sistem dan fasilitas yang sesuai perkembangan teknologi.    

c. Kelemahan 

Sekolah dalam menjamin kualitas PBM masih perlu ditingkatkan. 

d. Peluang  

Kualitas perpustakaan yang baik, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

meningkatkan semangat siswa dan guru untuk melakukan kegiatan forum olah pikir dan 

kegiatan karya ilmiah. 

e. Ancaman 

Jaminan kualitas PBM yang belum maksimal menunjukkan bahwa program-program 

pembelajaran belum diiplementasikan secara maksimal dan kurang sesuai dengan kebutuhan. 

Hal tersebut dapat menurunkan kualitas akademik dan perkembangan kepribadian lulusan. 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin 

dalam perspektif proses internal sekolah adalah: a)peningkatan jaringan, kerjasama kegiatan 
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pembelajaran serta kegiatan untuk peningkatan perkembangan kepribadian siswa di luar 

sekolah, a)perumusan orientasi dan kebijakan instruksional, b)penciptaan sistem 

pengembangan dan penjaminan mutu pembelajaran 

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sekolah berkaitan dengan strategi di atas 

sebagai berikut: a)menjalin hubungan dengan instansi lain untuk kegiatan ilmiah dan 

memperluas daerah untuk kegiatan sosial (live in) dan peningkatan kualitasnya, b)identifikasi 

dan implementasi berbagai model pembelajaran yang cocok, c)menjalin kerjasama dengan 

ahli penjamin mutu pembelajaran dan perumusan program-program litbang bersama komite 

sekolah. 

Perspektif Pembelajaran dan Inovasi 

Hasil pengklasifikasian kinerja perspektif pembelajaran dan inovasi SMA Kolese De 

Britto menurut pendapat guru dan karyawan serta staf direksi adalah sangat puas. Kesimpulan 

tersebut didukung hasil perhitungan MAM, untuk menunjukkan sikap guru dan karyawan 

serta staf direksi terhadap kinerja pada perspektif pembelajaran dan inovasi adalah sebesar 

35,7756 (berada pada rentang 0-80). Artinya, guru dan karyawan serta staf direksi adalah 

sangat puas dengan kinerja SMA Kolese De Britto pada perspektif pembelajaran dan inovasi. 

Dari enam tujuan strategik yang dinilai dalam perspektif pembelajaran dan inovasi ini, 

kinerja terbaiknya adalah pada tujuan strategik kerjasama dengan institusi luar sekolah 

dengan jumlah selisih ideal dan belief  adalah 0. Hal ini berarti bahwa kinerja sekolah yang 

sebenarnya dalam tujuan strategik ini sesuai dengan kinerja yang diharapkan oleh guru dan 

staf karyawan maupun staf direksi dibandingkan dengan kinerja pada tujuan strategik lain. 

Kinerja paling rendah dalam perspektif ini adalah pada tujuan strategik peningkatan kualitas 

guru dan karyawan, dengan jumlah selisih ideal dan belief sebesar 1,25. Hal ini berarti bahwa 

selisih antara kinerja yang diharapkan oleh guru dan karyawan serta staf direksi dalam tujuan 

strategik ini adalah yang paling jauh jika dibandingkan dengan tujuan strategik yang lain 

dalam perspektif pembelajaran inovasi. 

Melalui analisi SWOT, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin dalam 

perspektif pembelajaran dan inovasi sekolah adalah:  

Kekuatan  

Sekolah memiliki keterikatan dengan yayasan dan kesepadanan dengan masyarakat dengan 

baik. 

Kelemahan 

Kegiatan peningkatan kualitas guru dan karyawan belum berjalan secara maksimal. 

Peluang 

Dengan link dan mach yang baik, sekolah akan mudah untuk memperoleh dukungan dan 

sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pengembangan 

sekolah. Selain itu masyarakat akan lebih mengenal sekolah dan mempercayai lulusan yang 

mempunyai reputasi baik.   

Ancaman 

Para guru dan staf karyawan merupakan pelaksana program sekolah. Untuk mencapai hasil 

program yang memuaskan, sekolah membutuhkan pelaksana yang berkualitas. Namun jika 

usaha peningkatan sumber daya sekolah belum maksimal, akan berakibat pada menurunnya 

kualitas atau berhentinya program sekolah. 



283 
 

Berdasarkan analisi SWOT di atas, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin 

dalam perspektif pembelajaran dan inovasi sekolah adalah: a)mempertahankan link dan mach 

yang telah dijalin melalui program-program sekolah, b)penggalian semangat mengenai 

Paradigma Pedagogi Ignatian, c)meningkatan kualitas guru dan staf karyawan secara 

menyeluruh 

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sekolah berkaitan dengan strategi di atas 

sebagai berikut: a)perbaikan sistem informasi akademik untuk stakeholders pendidikan, 

b)studi lanjut, pelatihan, peningkatan dana penulisan karya ilmiah oleh guru dan peningkatan 

hasil penulisan karya ilmiah, c)pelatihan para guru untuk penggunaan prasarana 

pembelajaran, d)pengadaan pelatihan khusus bagi karyawan tentang manajemen dan 

pengelolaan administrasi yang baik, e)pelatihan outbound untuk kerjasama dan komunikasi, 

f)pemanfaatan fasilitas berbasis komputer di ruang TU sekolah dengan optimal 

  

Perspektif Keuangan 

Hasil pengklasifikasian kinerja perspektif keuangan SMA Kolese De Britto menurut 

pendapat staf direksi adalah sangat puas. Kesimpulan tersebut didukung hasil perhitungan 

MAM, untuk menunjukkan staf direksi terhadap kinerja pada perspektif keuangan adalah 

sebesar 35.125 (berada pada rentang 0-80). Artinya, siswa dan staf direksi adalah sangat puas 

dengan kinerja SMA Kolese De Britto pada perspektif keuangan. 

Dari 3 tujuan strategik yang dinilai dalam perspektif keuangan ini, kinerja terbaiknya 

adalah pada tujuan strategik jaminan kesejahteraan dengan jumlah selisih ideal dan belief  

paling sedikit di antara tujuan strategik lain, yaitu  sebesar 0,3125. Kinerja paling rendah 

dalam perspektif ini adalah pada tujuan strategik kelangsungan proses pendidikan, dengan 

jumlah selisih ideal dan belief sebesar 0,5.  

 Melalui analisi SWOT, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin dalam 

perspektif keuangan sekolah adalah:   

Kekuatan  

Sekolah mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang baik. Hal tersebut terbukti pada 

tunjangan perbaikan penghasilan yang diterima dengan lancar.  

Kelemahan 

Jaminan kelangsungan proses pendidikan masih belum optimal. 

Peluang 

Dengan jaminan kesejahteraan yang baik, maka para guru dan staf karyawan memiliki 

motivasi untuk menjalankan tugas mendidik dan kegiatan administrasi dengan sungguh-

sungguh.   

Ancaman 

Kelangsungan proses pendidikan yang belum optimal, menunjukkan sumber daya dan 

dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan masih kurang. Hal tersebut menyebabkan 

menurunnya kualitas PBM dan kualitas perangkat pendukung PBM, dan dalam jangka 

panjang akan berdampak buruk pada perkembangan dan inovasi sekolah. 
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Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat dirumuskan alternatif strategi yang mungkin 

dalam perspektif keuangan sekolah adalah: a)mempertahankan penjaminan kesejahteraan 

guru dan karyawan, b)merencanakan atas penggunaan dana secara lebih baik, 

c)meningkatkan jumlah maupun sumber pendapatan sekolah 

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sekolah berkaitan dengan strategi di atas 

sebagai berikut: a)peningkatan efisiensi anggaran, b)menciptakan mekanisme dan ketentuan 

tentang program-program kerjasama yang saling menguntungkan, c)pengelolaan aktiva yang 

dimiliki oleh sekolah secara baik, d)menciptakan jaringan dengan stakeholders pendidikan di 

luar sekolah. 

 

IV. Simpulan 

Setelah mengadakan penelitian di SMA Kolese De Britto, peneliti dapat memperoleh 

gambaran secara umum bahwa kinerja sekolah dalam masing-masing perspektif Balanced 

Scorecard, yaitu: (1) kinerja sekolah pada perspektif pelanggan adalah sangat baik. Siswa dan 

staf direksi berpendapat bahwa kinerja sesungguhnya adalah relatif sama dengan kinerja yang 

diharapkan. (2) Kinerja sekolah pada perspektif proses internal adalah sangat baik. Staf 

direksi berpendapat bahwa kinerja sesungguhnya adalah relatif sama dengan kinerja yang 

diharapkan. (3) Kinerja sekolah pada perspektif pembelajaran dan inovasi adalah sangat baik. 

Staf direksi, guru dan karyawan berpendapat bahwa kinerja sesungguhnya adalah relatif sama 

dengan kinerja yang diharapkan. Sedangkan, (4) kinerja sekolah pada perspektif keuangan 

adalah sangat baik. Staf direksi berpendapat bahwa kinerja sesungguhnya adalah relatif sama 

dengan kinerja yang diharapkan.  

 Kepada peneliti salanjutnya agar dapat menyusun tema-tema strategik, tujuan 

strategik dan ukuran strategik balanced scorecard agar dapat menampung lebih luas kondisi 

konkrit di sekolah. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menerapkan konsep balanced 

scorecard pada institusi non-profit yang lain. 
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