
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sekolah merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan 

merupakan salah satu faktor penentu mutu sumber daya manusia. Melalui 

pendidikan peserta didik, baik secara mental maupun intelektual, digembleng agar 

dapat mencapai mutu sesuai target yang ditetapkan sekolah.  

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia beserta jajarannya berusaha mewujudkan peningkatan mutu 

pendidikan dari tahun ke tahun melalui berbagai variasi kebijakan strategis, 

seperti kebijakan yang menyangkut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), 

akreditasi sekolah, penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

perbaikan manajemen berbasis sekolah, Ujian Akhir Nasional, dan peningkatan 

mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru. 

Disamping itu dilakukan juga peningkatan mutu pendidikan secara lebih 

sistematis yaitu dengan cara penerapan sistem penjaminan mutu (quality 

assurance) di tingkat satuan pendidikan. Penerapan sistem penjaminan mutu di 

tingkat sekolah diyakini akan dapat meningkatkan partisipasi seluruh elemen 
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sekolah dalam menetapkan standard mutu, mengupayakan mutu, dan selanjutnya 

mewujudkan penjaminan mutu sekolahnya. 

Program kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan mutu 

maka kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

(SPMP) dengan tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya 

kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memenuhi 

tingkatan acuan mutu, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan 

Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 berisi Standar Nasional Pendidikan sebagai 

salah satu implementasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal komponen 

pendidikan Indonesia, sehingga satuan pendidikan dapat mengembangkan 

pendidikan secara optimal sesuai karakteristik dan ke-khasan programnya. 

Peraturan Pemerintah tersebut, memberikan arahan tentang perlunya disusun dan 

dilaksanakan delapan standar pendidikan nasional antara lain; (1) Standar Isi, (2) 

Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) Standar sarana prasarana, (6) Standar pengelolaan, (7) Standar 

pembiayaan, (8) Standar penilaian. 

Ke-delapan standar di atas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang 

bermutu, dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah menjamin 

mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan kata lain, 

standar nasional pendidikan adalah target minimal yang harus dicapai dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

Indikator mutu pendidikan secara sistem meliputi komponen input, proses dan 

Produk. Komponen input meliputi sistem pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan. 

Sedangkan komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar 

Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen Produk adalah 

Standar Kompetensi Lulusan. Indikator pemenuhan SNP sebagai standar minimal 

yang dievaluasi, sebagai berikut: 

Sekolah untuk dapat bertahan dan menjadi sekolah pilihan masyarakat, maka 

sekolah harus senantiasa mempertahankan dan memperbaiki kualitas layanan 

pendidikan. Penjaminan Mutu Pendidikan yang harus dilakukan untuk perbaikan 

mutu pendidikan dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

Indikator bahwa sekolah menjalankan program penjaminan mutu pendidikan 

adalah pemenuhan SNP. Pemenuhan SNP dengan indikator tersebut diatas adalah 

pemenuhan standar minimal. Ditinjau dari pemenuhan SNP, maka keberadaan 

sekolah akan terbagi menjadi lima golongan: 1) sekolah menuju SNP 1 (apabila 

SKL < 6,5 dan 5 standar < 6,5); 2) sekolah menuju SNP 2 (apabila SKL ≥ 6,5 dan 

5 standar < 6,5); 3) sekolah menuju SNP 3 (apabila SKL < 6,5 dan 5 standar ≥ 

6,5); 4) sekolah SNP (apabila 6,5 ≤ SKL < 9,0 dan 6,5 ≤ 5 SNP < 9,0); dan 5) 

sekolah lebih dari SNP (apabila SKL ≥ 9,0 dan 5 standar < 9,0) 
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Selanjutnya berdasarkan pengamatan peneliti selama 24 tahun bertugas di SMP 

Negeri 1 Abung barat menangkap bahwa perencanaan dan evaluasi program 

penjaminan mutu belum dilaksanakan secara rutin sehingga permasalahan-

permasalahan yang sesungguhnya dalam pelaksanaan program penjaminan mutu 

tidak diketahui secara dini dan tidak mudah melakukan perbaikan-perbaikan yang 

penting. 

Selanjutnya berdasarkan hasil telaah dokumen hasil ujian nasional tiga tahun 

terakhir, diperoleh informasi adanya beberapa fakta empirik sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Ujian Nasional Tiga Tahun Terakhir  

No

. 

Tahun 

Pelajaran 

Rata-rata Nilai Ujian Nasional 

Bahasa 

Indonesia 
IPA Mat 

Bahasa 

Inggris 
Jumlah 

Rata-rata 

empat 

mapel 

1. 2011/2012 7,58 7,48 8,02 7,26 30,34 7,59 

2. 2012/2013 7,81 8,23 8,47 6,61 31,12 7,78 

3. 2013/2014 5,75 3,84 3,43 4,24 17,26 4,32 

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Abung Barat (2014:2) 

Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan hasil ujian pada semua bidang studi, 

kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh ketidak siapan peserta didik dalam 

menghadapi tipe soal yang berbeda untuk masing-masing peserta didik. 

Berdasarkan gambaran tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam tentang keadaan dan pelaksanaan program Penjaminan mutu yang telah di 

terapkan di SMP Negeri 1 Abung Barat. Penulis memilih judul penelitian Evaluasi 

Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Barat Kabupaten Lampung 

Utara. Evaluasi program penjaminan mutu yang diterapkan di SMP Negeri 1 

Abung Barat dilakukan bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi mengukur dan 
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menilai tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan, sehingga penulis dapat 

memberikan informasi dan alternatif untuk proses perbaikan program penjaminan 

mutu menjadi lebih baik lagi.  

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian adalah 

Evaluasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Barat 

dilihat dari Aspek: 

1.2.1 Konteks : Latar belakang penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 

Abung Barat ditinjau dari pemenuhan standar nasional 

pendidikan. 

1.2.2 Input  : Pemenuhan standar kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta standar pengelolaan. 

1.2.3 Proses : Pemenuhan standar komponen proses adalah standar isi, 

standar proses, dan standar penilaian. 

1.2.4 Produk  : Tingkat efisiensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan 

terhadap peningkatan standar kompetensi lulusan. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Dari fokus penelitian tersebut diatas maka pertanyaan penelitian adalah 

bagaimana pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dilihat dari aspek: 

1.3.1 Apa latar belakang penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Abung 

Barat ditinjau dari pemenuhan standar nasional pendidikan? 
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1.3.2 Bagaimanakah pemenuhan standar kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan serta standar pengelolaan? 

1.3.3 Bagaimanakah pemenuhan standar komponen proses adalah standar isi, 

standar proses, dan standar penilaian? 

1.3.4 Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas penjaminan mutu 

pendidikan terhadap peningkatan standar kompetensi lulusan? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1.4.1 Latar belakang penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Abung 

Barat ditinjau dari pemenuhan standar nasional pendidikan. 

1.4.2 Tingkat pemenuhan standar kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan serta standar pengelolaan. 

1.4.3 Tingkat pemenuhan standar komponen proses adalah standar isi, standar 

proses, dan standar penilaian. 

1.4.4 Peningkatan efisiensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan 

terhadap peningkatan standar kompetensi lulusan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.  

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis 

1.5.1.1 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

berdasarkan kajian empirik tentang penjaminan mutu pendidikan 

1.5.1.2 Sebagai bahan masukan bagi SMP Negeri 1 Abung Barat dan instansi 

terkait yang berkompeten di bidang pendidikan agar dapat lebih 

memantapkan peran penjaminan mutu pendidikan 

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis 

1.5.2.1 Sebagai bahan masukan bagi SMP Negeri 1 Abung Barat dan 

stakeholders pendidikan agar dapat lebih memantapkan peran 

penjaminan mutu pendidikan. 

1.5.2.2 Sebagai salah satu syara untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program 

Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. 

1.6 Definisi Istilah Penelitian 

Untuk memberi kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

akan dipaparkan beberapa istilah. Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1.  Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat 

diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. 



8 

 

 

 

2.  Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematik dan terpadu oleh 

satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program 

pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk 

menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 

3.  Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan. 

4. Evaluasi Program. 

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 

suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-

masing komponennya. 

5. CIPP (Context, Input, Prosess and Product) adalah model evaluasi yang 

mengarahkan objek sasaran evaluasi pada tujuan program, masukan, proses 

sampai dengan hasil. 

 


