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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penduduk Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Data Badan 

Pusat Statistik menyebutkan bahwa penduduk Indonesia hingga tahun 2016 

yaitu sebanyak 255.461.700 jiwa. Padatnya penduduk Indonesia perlu 

diimbangi dengan kualitas warganya melalui pendidikan. Tercantum dalam 

UUD 1945, pada pasal 31 ayat 1 bahwa “...setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan…”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga Indonesia. Pendidikan 

masih menjadi tanggungjawab setiap elemen di masyarakat. Pendidikan 

memiliki beberapa jenjang untuk mencerdaskan bangsa, untuk itu pemerintah 

mewajibkan warga Indonesia untuk bersekolah minimal 12 tahun. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan lima 

kabupaten yang menerapkan wajib belajar 12 tahun. Provinsi yang mendapat 

julukan kota pelajar terus berupaya dalam meningkatkan kualitas warganya. 

Kualitas tersebut diupayakan melalui peningkatan berbagai aspek yang 

menunjang keberhasilan suatu proses pendidikan. Kaitan dengan aspek 

tersebut dalam upaya peningkatan, terlihat dari sebagian besar satuan 

pendidikan yang memiliki status akreditasi dengan nilai di atas rata-rata. 

Setiap satuan pendidikan di Kota Yogyakarta khususnya, selalu bersaing 

dalam mempertahankan predikat dengan akreditasi yang sudah baik. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “akreditasi adalah pengakuan terhadap 

lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah 

dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu”.  

Status akreditasi dengan nilai baik diperoleh dengan syarat memenuhi 

delapan standar nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dalam PP 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Lingkup 

Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana 
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dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar 

Penilaian Pendidikan”. Data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah 

menyebutkan bahwa nilai Standar Nasional Pendidikan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (2015) dalam persentase yaitu Standar Isi (91,83), Standar Proses 

(87,29), Standar Kompetensi Lulusan (84,63), Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan (81,92), Standar Sarana dan Prasarana (88,30), Standar 

Pengelolaan (89,55), Standar Pembiayaan (91,44), dan Standar Penilaian 

Pendidikan (87,71). Dari data tersebut hanya Standar Isi yang meraih 

prosentase tertinggi.  

Kualitas sekolah atau satuan pendidikan banyak dipandang masyarakat 

dari status akreditasinya yang kemudian dapat berpengaruh pada kualitas 

lulusan. Satuan pendidikan dengan peran yang relatif besar dalam menjamin 

kualitas siswa, berada pada tingkat menengah atas. Lulusan satuan 

pendidikan menengah atas menjadi penentu kualitas dalam melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Kota Yogyakarta memiliki 47 satuan pendidikan 

menengah atas, yang terdiri atas SMA Negeri, SMA Swasta, MA Negeri dan 

MA Swasta. Sekolah Menengah Atas yang tersebar di Kota Yogyakarta 

tersebut, belum semua mendapatkan status akreditasi yang baik. Penilaian 

yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya dipandang dari kualitas lulusan 

siswa, namun beberapa aspek sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Sekolah Menengah Atas dikatakan memenuhi syarat akeditasi apabila 

mencakup delapan standar tersebut. Namun, dari delapan standar tersebut 

tidak dimiliki oleh seluruh Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta, dan 

beberapa diantaranya mengalami penurunan kualitas. Dari data BAN S/M 

Kota Yogyakarta masih memiliki sembilan satuan pendidikan jenjang SMA 

yang belum terakreditasi. Beberapa SMA yang telah mendapat akreditasi 

mengalami penurunan kualitas yang terlihat dari beberapa aspek. Data 

Disdikpora mengenai rata-rata nilai lulusan lima tahun terakhir mengalami 

penurunan, tahun ajaran 2012/2013 yaitu 70,44, tahun ajaran 2013/2014 yaitu 

69,65, tahun ajaran 2014/2015 yaitu 61,14 semakin mengalami penurunan 

menjadi 57,41 di tahun ajaran 2015/2016. Faktor penurunan angka lulusan 
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tersebut berkaitan dengan standar sarana prasarana yang kurang memadai 

dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer.  

Kaitan dengan standar tenaga pendidik dan kependidikan, dianggap 

kurang berkompeten dalam memberikan bimbingan mengenai IT atau 

aplikasi dalam pelaksanaan ujian nasional. Pendidik yang berada di jenjang 

SMA Kota Yogyakarta memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. 

Data LPMP Yogyakarta mengenai kualifikasi pendidik di Kota Yogyakarta 

jenjang SMA dari 1.353 pendidik, 40 diantaranya masih belum bergelar 

sarjana. Standar tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilihat pula dari 

hasil Uji Kompetensi Guru. Data Kemendikbud menyebutkan hasil UKG 

Yogyakarta belum mencapai target skor 70, yaitu 62,58 (2015) dan 67 

(2016). Guru yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi memiliki 

tingkat pengetahuan yang sama. Kinerja guru dalam capaian standar tenaga 

pendidik dan kependidikan perlu adanya peningkatan serta bimbingan dari 

Pemerintah.  

Standar Nasional Pendidikan salah satunya yaitu standar proses, sangat 

erat dengan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran jenjang SMA di 

Kota Yogyakarta. Kurikulum yang belum merata menjadi tanggungjawab 

Pemerintah dalam pemerataan serta bimbingan dalam pergantian kurikulum. 

Sebagian besar SMA di Kota Yogyakarta masih menggunakan KTSP 

beberapa diantaranya menggunakan K13. Kurikulum yang belum merata 

menjadikan guru kurang berkomitmen dalam pembuatan RPP serta 

memberikan kisi-kisi dalam ujian nasional. Dampak dari hal tersebut 

berpengaruh kepada penilaian yang tidak mencapai standar penilaian 

pendidikan yang sudah ditentukan.  

Upaya peningkatan mutu sekolah merupakan tanggungjawab Pemerintah 

melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berada di bawah 

Kemendikbud. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki 

tugas dalam menjamin mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah 

yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kegiatan bimbingan dalam 

peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan melalui Seksi Pemetaan Mutu 
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dan Supervisi yang berada di LPMP. Penjaminan mutu tersebut bertujuan 

untuk memenuhi atau melampui Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan di 

Kota Yogyakarta pada jenjang SMA yang belum mencapai Standar Nasional 

Pendidikan menjadi tanggungjawab LPMP.  

Permasalahan mengenai mutu pendidikan jenjang SMA akan terus 

muncul. Mutu pendidikan menjadi acuan dalam mempertahankan kualitas 

sebuah satuan pendidikan khususnya jenjang SMA di Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan permasalahan mengenai mutu pendidikan yang terjadi, 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN 

STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) 

DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH JENJANG SMA DI KOTA 

YOGYAKARTA.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) dalam peningkatan mutu sekolah jenjang SMA di Kota 

Yogyakarta? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) dalam peningkatan mutu sekolah jenjang SMA di 

Kota Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan peran LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan) dalam peningkatan mutu sekolah jenjang SMA di Kota 

Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi LPMP 

(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dalam peningkatan mutu 

sekolah jenjang SMA di Kota Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan 

yaitu kualitas sekolah pada jenjang SMA dalam mencapai Standar 

Nasional Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah jenjang SMA, sebagai motivasi dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

b. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sebagai 

bahan referensi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

peningkatan mutu sekolah pada jenjang SMA. 

c. Bagi pembaca, sebagai sumbangan pemikiran serta referensi 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

 


