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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi sekolah sebagai indikator mutu pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia dan sumber daya sekolah lainnya. Sagala (2007: 

183) mendefinisikan prestasi sekolah sebagai hasil atau tingkat keberhasilan 

kerja personal sekolah dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran sesuai 

kriteria yang ditentukan.  

Untuk kepentingan penilaian Prestasi sekolah berstandar nasional, 

Depdiknas telah mengembangkan sebuah instrumen Prestasi sekolah, yang 

didalamnya mencakup delapan komponen utama yaitu: (1) standar kompetensi 

lulusan, (2) standar isi (kurikulum), (3) Proses Belajar Mengajar, (4) tenaga 

pendidik dan kependidikan, (5) sarana dan prasarana,                                            

(6) manajemen/pengelolaan, (7) pembiayaan pendidikan, dan (8) penilaian.  

Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatikan dan 

menghadapi tiga masalah besar yakni; rendahnya mutu pendidikan, lemahnya 

SDM hasil pendidikan, dan persoalan internal dan eksternal. Berdasarkan dari 

Koran seputar Indonesia yang ditulis oleh Muhtifah (12 Agustus 2010): 

“..Indikator rendahnya mutu pendidikan nasional dapat dilihat dari 

prestasi siswa, dan peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human 

Develomment Index) yaitu kompisisi dari peringkat pencapai 

pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala. Rendahnya prestasi 

siswa menunjukkan bahwa anak Indonesia hanya mampu menguasai 

30% dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal 
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berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Keterampilan membaca 

siswa kelas IV SD hanya mencapai 51,7, sementara siswa SD di 

Hongkong mencapai 75,5, Singapura; 74,0, Thailand; 65,1 dan 

Filipina; 52,6 (Studi IEA, tahun 1992). Selain itu, prestasi siswa SLTP 

kelas 2 di Indonesia di antara 38 negara peserta berada pada urutan ke-

32 untuk IPA dan ke-34 untuk matematika (The Third International 

Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, tahun 1999). Dalam 

dunia pendidikan tinggi dari 77 universitas yang disurvei di asia 

pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu 

menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75 (Majalah Asia 

Week). Indikator lain dari indeks pengembangan manusia Indonesia 

makin menurun. Pada tahun 2000 Indonesia berada pada urutan ke 112 

(UNESCO, 2000). Kualitas pendidikan menurut survei Political and 

Economic Risk Consultant (PERC) Indonesia berada pada urutan ke-

12 dari 12 negara di Asia.” 

 

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat dikatakan bahwa mutu 

pendidikan Indonesia masih rendah. Hal ini juga diindikasikan dari rendahnya 

nilai hasil UASBN seperti yang dialami oleh Kabupaten Semarang khususnya 

di Kecamatan Bawen. Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh dari 

dinas Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Hasil UASBN SD/MI Tahun 

Pelajaran 2009/ 2010 diketahui bahwa Kabupaten Semarang berada pada 

peringkat ke 8 dengn total Nilai sebesar 23.24. Sedangkan berdasarkan hasil 

UASBN Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 Kecamatan, Kecamatan 

Bawen berada pada posisi atau peringkat ke 17 dengan total nilai 22,18. Hal 

ini merupakan salah satu indikasi bahwa prestasi sekolah di Kecamatan 

Bawen masih rendah. 

Hasil ujian nasional menurut Undang-Undang No 19 tahun 2005 pasal 

69 digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program 

dan/ atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan 

berikutnya, penentuan kelulusan perserta didik dari program  dan/ atau satuan 



3 

 

pendidikan; dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.   

Dalam upaya meningkatan mutu pendidikan, faktor guru merupakan 

salah satu faktor yang amat penting. Tuntutan yang besar terhadap kualitas 

pendidikan harus mendapatkan respon positif dari para guru. Apalagi pada 

masa sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat dalam berbagai 

sektor kehidupan, diperlukan pengelolaan sumber daya pendidikan, baik 

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber sarana dan prasarana 

maupun sumber daya metodologi dan prosedur pendidikan (man, money, 

material, methode)secara optimal. Untuk mengoptimalkan sumber daya 

pendidikan  diperlukan berbagai usaha peningkatan kompetensi guru.  

Kondisi pendidik atau guru di sekolah dasar di Indonesia, baik yang 

berstatus negeri maupun swasta, menarik untuk dikaji karena pada akhir-akhir 

ini guru SD mengalami perubahan kebijakan. Semua guru SD harus 

memenuhi kualifikasi pendidikan, di samping harus memenuhi persyaratan 

kompetensi dan akan mengikuti uji sertifikasi keguruan. Kompetensi seorang 

guru menentukan keberhasilan dalam mencapai peningkatan mutu 

pembelajaran. Guru merupakan penggerak utama penyelenggaraan 

pendidikan di suatu lembaga atau satuan pendidikan. Kepemimpinan guru di 

jenjang pendidikan dasar sangat dibutuhkan para peserta didik karena guru 

harus mengajarkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, guru juga harus 

mendidik peserta didik dengan nilai-nilai untuk membentuk pribadi  manusia 

Indonesia seutuhnya. 
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Kecuali faktor kompetensi guru, pengalaman mengajar juga dapat 

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Pengalaman mengajar yang 

dimaksud adalah masa kerja sebagai guru. Masa kerja berkaitan dengan 

pengalaman kerja,   yang dimaksud adalah lamanya seseorang bekerja di 

suatu satuan pendidikan. Makin lama seseorang bekerja, maka semakin 

dianggap berpengalaman, dalam arti dapat mengetahui lebih jauh mengenai 

berbagai aspek pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat lebih produktif atau 

memiliki kinerja yang lebih baik dari mereka yang baru memiliki pengalaman 

kerja yang relatif pendek.  Pengalaman kerja tidak hanya diperoleh selama 

mengajar di tempat  sekarang, namun dapat ditambah dengan pengalaman 

yang diperoleh dari sekolah lain.  

Faktor lain yang dapat meningkatkan prestasi sekolah adalah budaya 

sekolah. Budaya sekolah mempunyai hubungan yang positif dengan perilaku 

semua warga sekolah termasuk guru. Kualitas kehidupan dan tradisi sekolah 

akan mempengaruhi guru yang meliputi sikap, minat, persepsi, motivasi, 

pemikiran, keterampilan, dan kepribadiannya. Budaya sekolah yang baik 

mempengaruhi perilaku kelompok dan individu yang baik pula sehingga 

mampu meningkatkan kinerja atau produktivitas warga sekolah pada 

umumnya dan guru pada khususnya.  

Budaya sekolah yang kurang mendukung, misalnya terbentuknya 

kelompok-kelompok atau klik akan mengganggu kinerja sistem. Kenyataan 

yang ada di lapangan menunjukkan sekolah yang kondisi tempat kerjanya 

bagus, fasilitas memadai, hubungan kepala sekolah dan guru, hubungan siswa 
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dengan guru, prestasi siswanya tinggi. Sebaliknya sekolah dengan fasilitas 

kurang memadai dan terbentuk kelompok-kelompok guru tua dan guru muda, 

hubungan antar guru kurang bagus, prestasi siswanya kurang bagus dan 

siswanya kurang kreatif.  

Upaya para guru untuk meningkatkan prestasi sekolah baik dengan 

meningkatkan pendidikan maupun budaya sekolah dan pengalaman kerja 

menjadi latar belakang yang menarik untuk dikaji. Sesuai dengan latar 

belakang ini, maka model rancangan penelitian menentukan fokus penelitian 

pada variabel profesionalitas guru, budaya sekolah dan senioritas terhadap 

prestasi sekolah di SD Negeri Se-Ekskawedanan Ungaran Kabupaten 

Semarang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

2. Prestasi sekolah di SD Negeri Se-Ekskawedanan Ungaran Kabupaten 

Semarang masih rendah. 

3. Ketercapaian  hasil UASBN di SD Negeri Se-Ekskawedanan Ungaran 

Kabupaten Semarang yang belum optimal dan belum mampu memuaskan 

masyarakat, hal ini dikarenakan nilai UASBN merupakan indikator 

efektivitas dan produktivitas proses belajar mengajar dan sekaligus juga 

mengangkat citra sekolah. 
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C. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel-variabel yang 

dianggap berpengaruh terhadap prestasi sekolah yaitu profesionalitas, budaya 

sekolah, dan senioritas di SDN Se-Ekskawedanan Ungaran Kabupaten 

Semarang.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Adakah kontribusi profesionalitas guru, budaya sekolah, dan senioritas 

secara bersama-sama terhadap prestasi di SDN Se-Ekskawedanan Ungaran 

Kabupaten Semarang? 

2. Adakah kontribusi profesionalitas guru terhadap prestasi sekolah di SDN Se-

Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang? 

3. Adakah kontribusi budaya sekolah terhadap prestasi sekolah di SDN Se-

Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang? 

4. Adakah kontribusi senioritas terhadap prestasi sekolah di SDN Se-

Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis dan menguji kontribusi profesionalitas guru, budaya 

sekolah, dan senioritas baik secara parsial maupun simultan terhadap prestasi 

sekolah pada SDN Se-Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan 

pemikiran ilmiah yang dapat memperkaya dunia ilmu pengetahuan yang 

telah ada, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya yang 

lebih mendalam dan lebih luas. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya peran kepala sekolah dan peran komite sekolah dalam 

mendukung keberhasilan tercapainya mutu pendidikan. 

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang hasil penelitian ini 

diharapkan merupakan informasi yang dapat dijadikan landasan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan 

peningkatan mutu pendidikan. 

c. Membantu guru untuk melakukan evaluasi diri dalam rangka 

peningkatan prestasi sekolah. 

 


