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ABSTRACT 

Each unit must have a quality education that can have implications for 

achievement in every aspect for all learners at the school. Therefore, the need for 

quality assurance in education management efforts so that the vision, mission, 

and goals of the school can be achieved with optimal. Deletion status RSBI and 

SBI by the Mahkamah Konstitusi on January 8, 2013 giving effect to any school 

that has that status in terms of implementation and educational services to the 

community in general. The purpose of this study was to describe the quality 

assurance efforts of the school management after deletion RSBI status in SMP 

Negeri 1 Surakarta through total quality management-based approach. Aspects 

of the sub-focus of this research is; (1) empowerment of educators and education 

personnel; (2) the direction of the school curriculum policy that maintains the 

quality of the SBI; and (3) management of adequate school infrastructure. This 

type of research-oriented qualitative descriptive sub observe three 

aforementioned focus naturally. The results of the study are some 

recommendations based on anticipatory measures that management 

characteristics of the three above-mentioned sub-focus as a quality assurance 

management for the sustainability of the school education system and teaching 

quality. 

 

Keywords; quality; achievement; RSBI; management and quality assurance 

systems 

 

 

Pendahuluan 

Konsep mutu di dalam suatu institusi pendidikan merupakan faktor yang 

memberikan dampak secara langsung terhadap keberlangsungan suatu satuan 

pendidikan. Mutu yang dimiliki sekolah merupakan modal dasar yang 
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berimplikasi terhadap status satuan pendidikan dalam rangka implementasi 

sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran 

kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

yang diharapkan dari masyarakat secara umum adalah pendidikan yang bermutu 

dan komprehensif sesuai dengan tingkat kompetensinya, sehingga lulusan yang 

dihasilkan dari satuan pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam 

membangun peradaban masyarakat mendatang.  

Selama dua dasawarsa ini terdapat beberapa perkembangan program 

pendidikan, diantaranya; Program Khusus, Program Unggulan, Program Terpadu, 

dan Program Berstandar Internasional. Diantara beberapa program tersebut, 

kendala secara signifikan yang muncul yakni suatu sekolah yang memiliki 

Program Berstandar Internasional. Hal ini diindikasikan tentang adanya 

keputusan Mahkamah Konstitusi per tanggal 8 Januari 2013 tentang 

penghapusan status RSBI dan SBI pada seluruh sekolah berstatus RSBI yang 

berada di Indonesia. Menurut Zubaidah (2013), “Mahkamah Konstitusi telah 

membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menjadi dasar pembentukan RSBI dan SBI.” Ketua 

Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Mahfud MD, menegaskan pasal tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, maka keberadaan 

penyelenggaran RSBI dan SBI di Indonesia secara resmi dihapuskan di Indonesia.  

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bagi sekolah eks-

RSBI yaitu memberikan dampak terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan 

dalam merealisasikan kesamaan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuan sekolah sebelum dan sesudah dihapuskannya program RSBI dan SBI. 

Proses penjaminan mutu sekolah mengacu terhadap upaya sekolah dalam 

mengembalikan kepercayaan tentang mutu sekolah pasca penghapusan status 

RSBI terhadap publik secara berkesinambungan. Upaya untuk menjaga mutu 

dapat mengaplikasikan TQM (Total Quality Management) pada instansi yang 
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bersangkutan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha di dalam menjaga kultur 

mutu sekolah sehingga memiliki jaminan kualitas (mutu) yang dapat diberikan 

sebagai jawaban dalam menjamin terjaganya kultur mutu (budaya mutu) di 

suatu instansi yang bersangkutan.  

Perspektif mengenai mutu pendidikan merupakan hal yang utama dalam 

penyelenggaraan suatu satuan pendidikan. Menurut Sallis, (2011: 56), “Mutu 

didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan 

kebutuhan pelanggan.” Untuk mewujudkan kepuasan dari pelanggan tersebut 

perlu adanya pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjang keberlangsungan 

instansi (organisasi) yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan sekolah yang 

bermutu, maka penyelenggara sekolah harus dapat mengimplementasikan pola 

manajerial dan kebijakan yang memiliki acuan standar sehingga dapat 

mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang ke depan. Hal ini tidak terlepas dari adanya komitmen setiap 

pemangku kepentingan dalam mewujudkan sekolah yang bermutu.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pengelolaan 

penjaminan mutu sekolah pasca penghapusan status RSBI di SMP Negeri 1 

Surakarta melalui pendekatan berbasis manajemen mutu terpadu. Adapun 

pengertian dari pendidikan bermutu menurut Mulyasana, (2012: 120), 

“Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses 

pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara 

membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan ketidakmampuan, 

ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlaq dan 

keimanan.” Sesuai dengan definisi pendidikan bermutu tersebut, maka tujuan 

penelitian yang dilaksanakan pada objek penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui upaya pengelolaan sekolah dalam menjamin mutu pendidikan pasca  

penghapusan status RSBI oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari 2013 silam.   
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Metode Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek penelitian di SMP Negeri 1 Surakarta yang 

beralamat di Jalan MT. Haryono No. 4, Banjarsari, Surakarta.  Seiring berjalannya 

waktu, sekolah ini memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non 

akademik. Salah satu prestasi sekolah ini yaitu dijadikannya sekolah ini sebagai 

salah satu barometer sekolah negeri dalam hal mutu lulusan di bidang Ujian 

Nasional tingkat kota Surakarta.  Disamping itu, sekolah ini ditunjuk oleh 

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota 

Surakarta sebagai pelaksana program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional 

sejak tahun 2007 sampai dengan Januari 2013.  

 Tahapan awal dari suatu penelitian yaitu menentukan desain penelitian. 

Menurut Sutama, (2012: 87), “Desain penelitian (research design) adalah istilah 

yang mengacu pada suatu rencana untuk memilih subjek, situs penelitian, dan 

prosedur penghimpunan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun 

tujuan desain penelitian yang baik adalah memberikan hasil dapat dipercaya, 

kredibilitas mengacu pada seberapa luas hasilnya mendekati realitas dan 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dapat dipercaya dan masuk akal.” Desain 

penelitian diperlukan untuk memulai tahapan penelitian. Hal ini ditujukan agar 

memberikan hasil penelitian yang akuntabel sesuai dengan tujuan dan maksud 

penelitian. 

Jenis penelitian ini berorientasi pada deskriptif kualitatif. Kegiatan awal 

dari penelitian ini adalah penemuan masalah untuk disusun menjadi kerangka 

konseptual. Beranjak dari kerangka konseptual tersebut, penelitian ini mengkaji 

lebih mendalam sesuai dengan tahapan teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan teknik keabsahan data yang dilaksanakan secara komprehensif  

sehingga dapat memberikan alternatif solusi sesuai dengan tujuan penelitian 

yang dilaksanakan.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan mendeskripsikan tentang karakteristik 

pengelolaan penjaminan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta pasca 

penghapusan status RSBI. Adapun deskripsi yang dimaksud yaitu tentang 

pengelolaan penjaminan mutu sekolah yang mengacu pada; (i) karakteristik 

pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan, (ii) karakteristik tentang 

arahan dan kebijakan kurikulum sekolah, (iii) karakteristik tentang pengelolaan 

sarana dan prasarana sekolah, (iv) elemen pengelolaan standar pembiayaan 

sekolah. Keempat elemen tersebut di atas merupakan sub fokus yang diteliti 

dalam rangka pengelolaan dan penjaminan mutu sekolah pasca penghapusan 

status RSBI.  

 Rincian dari hasil penelitian yang pertama yaitu berupa elemen upaya 

pengelolaan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dituliskan 

sebagai berikut. Pertama, adanya pengadaan training (pelatihan) bagi setiap 

guru dan karyawan yang bersangkutan. Jenis pelatihan dan training yang 

dilaksanakan meliputi berbagai jenis pelatihan yang memiliki agenda penting 

seperti; kepemimpinan, keprofesian, implementasi program sekolah, 

pengembangan sekolah dan beberapa pelatihan-pelatihan sejenisnya yang 

dilaksanakan dalam bentuk pelatihan (training), workshop, lokakarya, diskusi 

panel, seminar, simposium, dan sejenisnya. Tujuan pelatihan tersebut untuk 

meningkatkan profesionalitas setiap pegawai di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Abu Obaidah Alazam (2012) yang mendeskripsikan 

tentang pelatihan-pelatihan bagi guru dalam meningkatkan kemampuan 

profesional di Malaysia. Hal ini berdampak terhadap hasil dari kemampuan siswa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang Teknologi 

Instrumentasi dan Kontrol (TIK). 

Kedua, optimalisasi penggunaan ICT bagi semua guru dalam mewujudkan 

sistem pembelajaran yang aplikatif sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Setiap guru di SMP Negeri 1 Surakarta dapat menggunakan fasilitas ICT sebagai 
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sarana pembelajaran setiap hari. Adanya daya dukung perangkat ICT seperti LCD 

di setiap kelas, jaringan internet yang terintegrasi, memberikan pola pengajaran 

yang efektif dan efisien sesuai tujuan pembelajaran.  Penggunaan ICT tersebut 

memberikan dampak yang positif dalam pencapaian belajar siswa. Contoh, 

pengajaran budi pekerti yang diajarkan dengan menggunakan metode ceramah 

dari guru berdampak kurang interaktif bila dibandingkan dengan adanya 

penayangan film budi pekerti melalui LCD di kelas. Hal ini juga memberikan 

dampak pembelajaran yang aktif bagi siswa untuk menerjemahkan arti dan 

maksud tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Seiring dengan Melor Md. Yunus, dkk. (2013), bahwa keuntungan guru 

dalam menggunakan fasilitas TIK ketika proses pengajaran akan berdampak 

positif terhadap hasil pembelajaran yang dilaksanakan selama guru memberikan 

pendampingan dengan tepat. Salah satu keuntungan yang didapatkan adalah 

penggunaan TIK dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi 

siswa dari segi penampilan ketika proses pengajaran dilaksanakan. Hal kedua 

adalah adanya kamus on-line  dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam 

memenuhi kebutuhan belajar bahasa asing dalam kesehariannya. 

Ketiga, optimalisasi penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) dalam 

proses KBM sehari-hari. Indikasi dari adanya optimalisasi aplikasi bahasa asing di 

sekolah ini yaitu dengan adanya program English Day yang diberlakukan bagi 

warga sekolah untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan 

yang diwajibkan pada hari tersebut. Disamping itu, adanya program English 

Corner yang merupakan area wajib berkomunikasi dengan bahasa Inggris bagi 

semua warga sekolah. Adapun sebagai tambahan dukungan optimalisasi 

penggunaan bahasa Inggris di sekolah, yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa tulis dalam poster afirmatif dan papan penunjuk arah ruang di SMP 

Negeri 1 Surakarta.  

Penelitian Hsuan-Yau dan Tony Lai, (2013), menjelaskan bahwa aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional  hendaknya digunakan sebagai 
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bahasa budaya di dalam kelas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hendaknya 

diwujudkan kelas yang interaktif dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa percakapan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian William Littlewood 

dan Baohua Yu (2009), mendeskripsikan tentang strategi komunikasi di dalam 

kelas yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penggunaan bahasa Inggris 

sebagai bahasa sehari-hari di dalam kelas.  Hal tersebut dapat diawali dengan 

pembiasaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari di kelas dan di luar kelas. 

Keempat, adanya supervisi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan dalam 

rangka penjaminan mutu dan profesionalitas setiap pegawai. Hal ini dilaksanakan 

secara terstruktur maupun non terstruktur. Pelaksanaan supervisi di SMP Negeri 

1 Surakarta tidak dilaksanakan dari pimpinan sekolah (Kepala Sekolah), namun 

pelaksana supervisi lainnya dilaksanakan oleh LPMP Jawa Tengah, Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta sesuai dengan tingkat 

kebutuhan pemangku kepentingan. Terwujudnya mutu dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dapat dikontrol melalui program 

supervisi yang dilaksanakan oleh  Kepala Sekolah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian John Nyem Okendu, (2012), bahwa dengan adanya supervisi dapat 

memberikan dampak (pengaruh)  yang signifikan pada proses pembelajaran di 

kelas. Di SMP Negeri 1 Surakarta, program supervisi dilaksanakan rutin oleh 

pimpinan sekolah (Kepala  Sekolah), Pengawas Sekolah, serta Lembaga Penjamin 

Mutu Pendidikan yang berwenang.  

Hasil penelitian yang kedua berupa elemen pengelolaan penjaminan 

mutu tentang arah kebijakan kurikulum sekolah yang menjaga mutu SBI di SMP 

Negeri 1 Surakarta. Penyesuaian kurikulum pasca penghapusan status RSBI 

ditujukan untuk menyiapkan kondisi perkembangan sekolah yang mencakup 

tentang mutu pendidikan, daya saing, efisiensi pengembangan sekolah. 

Meskipun terdapat penyesuaian struktur kurikulum pra dan pasca pembubaran 

status RSBI, namun upaya pengelolaan dan penjaminan mutu tetap dilaksanakan 

melalui implementasi standarisasi ISO (International Organization for 
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Standardization) yang dimiliki sekolah. Temuan lain tentang indikator 

penelusuran prestasi siswa mengindikasikan bahwa capaian prestasi sekolah 

(baik prestasi akademik maupun non akademik) sejak dihapuskannya status RSBI 

hingga sampai dengan April 2014 memiliki capaian prestasi yang sesuai 

membanggakan.  

Arahan kebijakan sekolah lainnya yaitu aplikasi penggunaan software 

penilaian yang berbasis ICT.  Aplikasi ini memberikan dampak terhadap proses 

pelaporan capaian siswa kepada orang tua/wali siswa secara terintegrasi di 

website sekolah. Artinya, capaian nilai siswa dapat terpantau secara langsung 

oleh orang tua/wali siswa sebagai upaya pengawasan progres siswa di sekolah.  

Disamping itu, untuk mewujudkan sekolah yang menjunjung tinggi budaya lokal, 

maka sekolah memberikan arahan kebijakan tentang kepentingan pelajaran 

berbasis keunggulan lokal seperti karawitan dan batik sebagai ciri keunggulan 

lokal yang dapat dibanggakan. 

Elemen ketiga dari hasil penelitian yaitu adanya pengelolaan sarana dan 

prasarana sekolah yang menjaga mutu SBI di SMP Negeri 1 Surakarta. Sekolah ini 

memiliki fasilitas seperti lapangan upacara, lapangan olahraga, hall atau aula 

serbaguna, perpustakaan, masjid, kantin, ruang seni, dan ruang kelas yang 

memadai. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang 

keberhasilan dalam pencapaian kompetensi yang ada dalam setiap mata 

pelajaran. Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan, secara umum 

dengan adanya beberapa fasilitas sarana prasarana sekolah yang lengkap dapat 

menjamin keberhasilan proses pembelajaran di bidang akademik dan non 

akademik yang ada di SMP Negeri 1 Surakarta. Fasilitas yang disediakan sekolah 

memberikan kemudahan dalam efektifitas pembelajaran yang dilaksanakan baik 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam ruangan (indoor) maupun pembelajaran 

yang dilaksanakan di luar ruangan (outdoor). 

Elemen keempat dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan standar 

pembiayaan dalam menunjang operasional sekolah dalam proses kegiatan yang 
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dilaksanakan oleh sekolah baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. Kebutuhan sekolah dalam menentukan kegiatan sangat dipengaruhi 

oleh standar pembiayaan yang ditentukan oleh pengelola kebijakan sekolah. 

Rincian kebutuhan tersebut diatur dalam Rencana Keuangan dan Anggaran 

Sekolah yang disetujui oleh Komite Sekolah sebagai bagian dari pihak sekolah 

serta diketahui oleh dinas pendidikan terkait. 

Pembahasan dari penelitian ini dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil 

penelitian. Pertama, indikator tentang pemberdayaan pendidik dapat 

dilaksanakan melalui training (pelatihan) profesi berkelanjutan yang 

diselenggarakan di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dipaparkan Zakuan (2012) tentang implementasi metode TQM  dalam dunia 

pendidikan. Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi metode TQM di 

beberapa lembaga pendidikan di Malaysia. Pada intinya bahwa dengan adanya 

training (pelatihan) yang diselenggarakan secara kontinu dapat memberikan 

implikasi yang positif bagi pengembangan profesionalitas setiap pegawai dalam 

meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Kedua, pengembangan arah dan kebijakan kurikulum sekolah yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Oyeleke Oluniyi, (2012), bahwa pengembangan 

kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, misalnya 

tercapainya kemampuan iptek, tercapainya keterampilan kecakapan hidup (life 

skills) bagi setiap siswa. Ketiga, optimalisasi fasilitas sarana prasarana sekolah 

harus efektif sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Secara umum, bahwa 

optimalisasi penggunaan sarpras memberikan perbedaan hasil belajar siswa yang 

signifikan antara penggunaan fasilitas yang memadai dengan yang tidak 

memadai bagi kebutuhan pembelajaran. Keempat, elemen pengelolaan standar 

pembiayaan yang mengatur keuangan yang dimiliki sekolah dalam hal 

penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dalam menunjang operasional 

sekolah. 
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Simpulan 

Rangkaian pengolahan data terdiri dari observasi, pengumpulan data, 

analisis data, serta melakukan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu, 

maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut; Pertama, 

usaha pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 1 

Surakarta dalam rangka melaksanakan pengelolaan penjaminan mutu sekolah 

pasca penghapusan status RSBI dilaksanakan melalui training (pelatihan) 

keprofesian berkelanjutan, optimalisasi kemampuan penggunaan ICT, 

optimalisasi penggunaan bahasa asing dalam proses belajar mengajar, dan 

pelaksanaan supervisi kinerja pegawai.  

Kedua, kebijakan kurikulum di SMP Negeri 1 Surakarta dalam rangka 

menjamin mutu pendidikan pasca penghapusan status RSBI meliputi; 

penyesuaian struktur kurikulum yang menyangkut penjaminan mutu RSBI, 

adanya penelusuran prestasi siswa sebagai output sistem, penilaian yang 

berbasis pada ICT yang terintegrasi pelaporannya kepada orang tua/wali siswa 

sebagai fungsi kontrol, dan adanya pelajaran yang berbasis keunggulan lokal 

sebagai implementasi sekolah berwawasan internasional.  

Ketiga, karakteristik pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang 

meliputi pengelolaan fasilitas yang terintegrasi dengan kelengkapan fasilitas 

sesuai kebutuhan sehingga sekolah mampu untuk merealisasikan sebagai 

sekolah modern dan bermutu. Keempat, elemen pengelolaan standar 

pembiayaan menjadi faktor yang penting dalam mendukung berlangsungnya 

proses kegiatan belajar mengajar. Keempat, elemen pengelolaan standar 

pembiayaan yang dimiliki sekolah. Hal yang menjadi kebutuhan sekolah dapat 

dianggarkan dalam elemen pembiayaan sehingga kebutuhan akan mutu sekolah 

dapat terpenuhi dengan optimal. 
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