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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan tempat dimana berlangsungnya proses pembelajaran 

yang melibatkan guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan pengetahuan, serta 

siswa sebagai objek penerima pengetahuan. Lembaga sekolah tentunya ada yang 

namanya pemimpin atau kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, staf 

karyawan, dan peserta didik. 

Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan 

manajemen sekolah, terutama dalam manajemen kinerja sekolah. Pelaksanaan 

kinerja sekolah tentunya melibatkan kepala sekolah, staf guru, staf karyawan dan 

peserta didik. Dalam pelaksanaan kinerja sekolah tersebut, tentunya kepala 

sekolah menggunakan sistem kepemimpinan yang dianut oleh kepala sekolah 

tersebut. Karena dengan penggunaan sistem kepemimpinan yang sesuai dengan 

karakteristik sekolah yang dipimpin, maka seorang kepala sekolah akan mudah 

dalam memanajemen kinerja sekolah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. 

Kepala sekolah mempunyai wewenang mengelola sekolah dengan membuat 

program yang dapat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

Tenaga pendidik atau guru merupakan peran yang sangat penting dalam 

pencapaian keberhasilan tujuan pendidikan, karena tugas tenaga pendidik atau 

guru adalah memberi layanan atau menjadi fasilitator dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan atau sekolah tentunya mempunyai visi, 

misi , dan tujuan yang menjadi pedoman dalam pencapaian pendidikan yang 

diinginkan dari sekolah tersebut. 

Penyelenggaraan manajemen pendidikan di sekolah tentu mempunyai 

tujuan untuk memberikan tanggungjawab atas kinerja yang dilakukan oleh 

sekolah dalam mencapai tujuan kepada pengguna atau pelanggan. Dalam 

pertanggungjawaban kinerja sekolah nantinya pengguna atau pelanggan akan 

menilai kinerja kepala sekolah, tenaga pendidik atau guru, dan staf karyawan yang 
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ada di sekolah tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana kinerja yang sudah 

dibentuk oleh sekolah tersebut atau belum. 

Menurut Wibowo (2013: 113) mengatakan bahwa, kinerja merupakan 

penampilan hasil kerja optimal, yang bertujuan strategi memberikan kepuasan 

anggota, pelanggan maupun lingkungan strategi sebuah organisasi. Sekolah 

dikatakan mutunya bagus bila kinerja sekolah dapat mencapai tujuan yang sudah 

direncanakan oleh sekolah tersebut. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

hendaknya sekolah tersebut mempunyai program/kegiatan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi sekolah. Kinerja sekolah sangat berpengaruh 

terhadap outcome pendidikan. Pengguna lembaga pendidikan atau sekolah akan 

merasa puas jika outcome yang dihasilkan itu bagus. 

Mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas disebuah sekolah. 

Menurut Wibowo (2013: 146) menyatakan bahwa mutu adalah kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Mutu mencakup mutu input, proses, output dan 

outcome. Sekolah yang mempunyai mutu pendidikan baik, tentunya akan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, bahwa sekolah 

tersebut mampu mencetak output dan outcome yang berkualitas. 

SD Negeri Sampangan No.26 ini adalah sekolah grouping, yang dimulai 

pada tahun ajaran 2015/2016. Awalnya mula terjadi sekolah grouping yaitu 

karena pemerintah kota Surakarta mempunyai kebijakan bahwa bagi satu komplek 

yang terdapat dua SD harus dijadikan satu (grouping). Dari hasil wawancara 

dengan kepala sekolah SD Negeri Sampangan No.26, beliau menuturkan bahwa 

mengalami kesulitan saat menyatukan para staf guru dari SD lain. Kemudian, 

dengan pendekatan dan keterbukaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

para staf guru, akhirnya kepala sekolah berhasil untuk menyatukan para staf guru. 

Dengan diperlakukan sekolah grouping, akhirnya sekarang SD Negeri Sampangan 

No.26 menjadi kelas paralel dari kelas I, II, III, IV, V dan VI. 

Dengan adanya sekolah grouping yang terjadi di SD Negeri Sampangan 

No.26, tentunya tidak mudah untuk memajukan sekolah yang sekarang dengan 

siswa yang semakin banyak. Sehingga diperlukan kinerja sekolah yang baik, 
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supaya mutu pendidikan bisa semakin baik pula. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, tentunya harus diimbangi dengan kinerja sekolah yang dapat 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh SD Negeri Sampangan No.26. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Kinerja 

Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Sampangan 

No.26 Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pelaksanaan 

kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

B. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Sampangan No.26, dengan 

subfokus: 

1. Penyusunan rencana strategis (Renstra) sekolah dan Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) sekolah. 

2. Akuntabilitas kinerja sekolah 

3. Evaluasi kinerja sekolah 

4. Penetapan kinerja sekolah 

5. Akuntabilitas keuangan kinerja sekolah 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penyusunan rencana kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan di SD Negeri Sampangan No.26? 

2. Bagaimana pelaksanaan kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan di SD Negeri Sampangan No.26? 

3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kinerja sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Sampangan No.26? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Penyusuanan rencana kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah di SD Negeri Sampangan No.26. 
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2. Pelaksanaan kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD 

Negeri Sampangan No.26. 

3. Hambatan dalam pelaksanaan kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan di SD Negeri Sampangan No.26. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan kajian mengenai 

kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan bahan acuan bagi 

para peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah khususnya yang berkaitan 

dengan kinerja sekolah dan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




