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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberlangsungan suatu satuan pendidikan tidak dapat lepas dari 

kualitas (mutu) yang dapat diterima oleh masyarakat secara langsung 

maupun tidak langsung.  Mutu yang dimiliki sekolah merupakan modal 

dasar yang berimplikasi terhadap status satuan pendidikan dalam rangka 

perwujudannya 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, sehingga lulusan yang dihasilkan 

dari satuan pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam membangun 

peradaban masyarakat mendatang.  

SMP Negeri 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk 

oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kota Surakarta sebagai sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah 

Berstandar Internasional) atas dasar PP. No. 19 Tahun 2005. Sebagai 

sekolah RSBI, maka visi dan misi sekolah yang diaplikasikan memuat 

tentang  cita-cita sekolah menuju taraf internasional baik dari segi 

pelayanan maupun segi pembelajaran. Langkah antisipatif dari SMP Negeri 

1 Surakarta untuk menuju sekolah berstandar Internasional disertai dengan 
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adanya misi sekolah dalam mengembangkan pola manajerial dan 

implementasi mutu sekolah yang ditunjang dengan adanya standarisasi dari 

ISO 9001:2008 yang dimiliki sekolah untuk merealisasikan sekolah 

berstandar internasional yang bermutu. 

Seiring waktu muncul kendala yang signifikan yaitu 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 

(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dan SBI (Sekolah Berstandar 

Internasional).”  

Pada saat membacakan putusan pada hari Selasa, 8 Januari 2013, 

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 hal ini berarti bahwa keberadaan penyelenggaran RSBI dan SBI di 

Indonesia secara resmi dihapuskan di dalam penyelenggaraan program 

pendidikan di Indonesia. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut terhadap sekolah eks-RSBI yaitu memberikan dampak bagi sistem 

penjaminan mutu pendidikan dalam merealisasikan kesamaan program 

sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah sebelum dan sesudah 



3 

 

dihapuskannya program RSBI dan SBI. Proses penjaminan mutu sekolah 

mengacu tentang adanya upaya sekolah dalam mengembalikan 

kepercayaan tentang mutu sekolah pasca penghapusan status RSBI 

terhadap publik secara umum.  

Berkenaan dengan upaya penjaminan mutu suatu institusi, Fattah 

(2012: 2), memberikan definisi “Penjaminan mutu sebagai suatu sistem 

mengandung tata nilai dan asas dalam proses perubahan, perbaikan, dan 

peningkatan mutu secara berkelanjutan. Proses penjaminan mutu sekolah 

melibatkan seluruh stakeholder yang berhubungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada sekolah tersebut.” Dalam rangka untuk 

menjamin adanya mutu (kualitas), maka perlu adanya upaya aplikasi 

metode TQM (Total Quality Management) dari satuan pendidikan yang 

bersangkutan. Aplikasi metode TQM tidak terbatas pada industri jasa 

tertentu (seperti; bank, asuransi, manufaktur), akan tetapi metode TQM 

dapat diterapkan di dalam instansi pendidikan seperti sekolah ataupun 

universitas. 

Aplikasi TQM dapat diterapkan pada suatu institusi yang memiliki 

stakeholder dalam proses berjalannya suatu institusi tersebut. Hal ini tidak 

terlepas dari upaya menjamin mutu dari produk institusi yang 

bersangkutan. Institusi pendidikan memiliki produk seperti; pelayanan 

pembelajaran, pola asuh di lingkungan sekolah, proses pembimbingan 

dalam belajar dan konseling. Hal ini selaras dengan definisi TQM (Total 
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Quality Management) atau lebih dikenal dengan Manajemen Mutu 

Terpadu seperti di bawah ini.  

Menurut Sallis (2011: 59), TQM adalah usaha menciptakan sebuah 

kultur mutu, yang mendorong semua anggota stafnya untuk 

memuaskan para pelanggan. Adapun pengertian pelanggan yang 

dimaksud adalah pelanggan pendidikan yang terdiri dari 

pelanggan internal (guru, dan staf) ,dan pelanggan eksternal 

(siswa, orang tua/wali siswa, masyarakat, pemerintah) suatu 

satuan pendidikan.  

 

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 di suatu instansi 

yang bersangkutan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian yaitu 

“Bagaimana pengelolaan penjaminan mutu sekolah pasca penghapusan 

status RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta?”. Adapun sub fokus penelitian ini 

dibagi menjadi tiga sub fokus sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan 

sebagai upaya pengelolaan penjaminan mutu sekolah pasca 

penghapusan RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta? 

2. Bagaimanakah kebijakan kurikulum sekolah dalam upaya menjamin 

tercapainya penjaminan mutu  pasca penghapusan status RSBI di SMP 

Negeri 1 Surakarta? 
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3.  Bagaimanakah pengelolaan sarana dan prasarana sebagai salah satu 

faktor pendukung dalam pengelolaan penjaminan mutu sekolah pasca 

penghapusan status RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta? 

4.  Bagaimanakah pengelolaan standar pembiayaan sebagai salah satu 

elemen penunjang dalam pengelolaan penjaminan mutu sekolah pasca 

penghapusan status RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1.  Tujuan umum 

 Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pengelolaan 

penjaminan mutu sekolah pasca penghapusan status RSBI di SMP 

Negeri 1 Surakarta melalui pendekatan berbasis manajemen mutu 

terpadu.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan tenaga pendidik dan 

kependidikan sebagai upaya pengelolaan penjaminan mutu sekolah 

pasca penghapusan RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan kebijakan kurikulum sekolah dalam upaya 

menjamin tercapainya penjaminan mutu  pasca penghapusan status 

RSBI di SMP Negeri 1 Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah 

sebagai salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan penjaminan 
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mutu sekolah pasca penghapusan status RSBI di SMP Negeri 1 

Surakarta. 

d. Untuk mendeskripsikan pengelolaan elemen standar pembiayaan 

sekolah sebagai salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan 

penjaminan mutu sekolah pasca penghapusan status RSBI di SMP 

Negeri 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari segi 

pengelolaan penjaminan mutu sekolah dari segi teoritis berdasarkan 

implementasi manajemen mutu terpadu.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai arah 

pembinaan dan pengelolaan sekolah dalam merealisasikan 

manajemen mutu terpadu sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

sekolah.  

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan 

tentang pola pembelajaran yang bermutu berdasarkan tinjauan 

teoritis yang ada. 


