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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 Kehidupan global dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta 

kerjasama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas. Manusia 

yang berkualitas  adalah  manusia  yang bisa  bersaing  dalam arti  yang baik. 

Didalam persaingan  diperlukan  kualitas  sehingga  hasil  karya  atau  produk-

produk yang dihasilkan dapat berkompetisi,  yang berarti mendorong kearah 

kualitas yang semakin lama semakin meningkat. Kualitas yang baik dan terus 

meningkat  hanya  bisa  diciptakan  oleh  manusia-manusia  yang  mempunyai 

kompetisi. Kemampuan untuk berkompetisi dihasilkan oleh pendidikan yang 

kondusif.

Dalam  UU  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional 

disebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bertujuan  untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa  kepada  TuhanYang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat  berilmu, 

cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta 

bertanggungjawab. (Departemen Pendidikan Nasional, 2004b)

Dalam kenyataannya pendidikan di Indonesia belum bisa mewujudkan 

hal  tersebut.  Pendidikan  di  Indonesia  mengalami  berbagai  permasalahan 
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diantaranya  kualitas  pendidikan  relatif  masih  rendah  dan  belum  mampu 

memenuhi kompetensi peserta didik.(Dodi Nandika,2005)

Hal tersebuti  dapat diketahui  dari  Human Development Indeks  (HDI) 

Indonesia  yang kini  merosot  dua tingkat  dari  Thailand dan Malaysia.  HDI 

Indonesia  saat  ini  berada  di  urutan  122 dari  175 negara,  lebih  rendah dua 

tingkat dari tahun 2002. (www.gemari.or.id)

Rendahnya mutu pendidikan terkait pula dengan skenario yang dipakai 

oleh  pemerintah  dalam  membangun  pendidikan,  yang  selama  ini  lebih 

menekankan pada pendekatan input – output. Pemerintah berkeyakinan bahwa 

dengan  meningkatkan  mutu  input  maka  dengan  sendirinya  akan  dapat 

meningkatkan mutu output. Dengan keyakinan tersebut, kebijakan dan upaya 

yang  ditempuh  pemerintah  adalah  pengadaan  sarana  dan  prasarana 

pendidikan,  pengadaan  guru,  menatar  para  guru,  dan  menyediakan  dana 

operasional  pendidikan  secara  lebih  memadai.  Kenyataan tersebut  memberi 

gambaran  umum  bahwa  pendekatan  input  –  output  secara  makro  belum 

menjamin  peningkatan  mutu  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  dan 

meratakan mutu pendidikan. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga 

terjadi di negara-negara lain. Hasil penelitian untuk sekolah dasar negeri di 

Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa input sekolah mempunyai 

pengaruh yang kecil  terhadap hasil  belajar  siswa. (Scheerens dalam Wayan 

Koster, 2001) Pendekatan input – output yang bersifat makro tersebut kurang 

memperhatikan aspek yang bersifat mikro yaitu proses yang terjadi di sekolah. 

Dengan kata lain, dalam membangun pendidikan, selain memakai pendekatan 
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makro juga perlu  memperhatikan  pendekatan  mikro yaitu  dengan memberi 

fokus secara lebih luas pada institusi sekolah yang berkenaan dengan kondisi 

keseluruhan sekolah seperti iklim sekolah dan individu-individu yang terlibat 

di  sekolah  baik  guru,  siswa,  dan  kepala  sekolah  serta  peranannya masing-

masing dan hubungan yang terjadi satu sama lain. Dalam kaitan ini Brookover 

dalam Wayan Koster (2001) mengungkapkan bahwa input sekolah memang 

penting  tetapi  yang jauh  lebih  penting  adalah  bagaimana  mendayagunakan 

input  tersebut  yang terkait  dengan individu-individu di sekolah.  Jenis  studi 

yang banyak mengkaji  keberadaan sekolah pada tingkat mikro adalah studi 

mengenai keefektifan sekolah yang melihat faktor input, proses, dan output 

atau  outcome  sekolah  secara  keseluruhan  serta  bagaimana  hubungan  yang 

terjadi  antara  input  dan  proses  dengan  output  atau  outcome  sekolah. 

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa studi keefektifan sekolah 

telah banyak membantu dalam memecahkan masalah pendidikan dalam kaitan 

dengan peningkatan mutu pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah 

satu cara untuk menilai mutu sekolah adalah dengan studi keefektifan.

Sergiovanni  dalam  Eko  Agus  Guriyanto  (2004)  menyatakan  bahwa 

keefektifan sekolah sebagai tolok ukur mutu sekolah menunjuk pada tingkat 

sejauh mana pencapaian tujuan organisasi dirumuskan. Keefektifan organisasi 

dilihat  dari  tingkat  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan.  Jadi  jelas  bahwa 

konsep keefektifan  mempunyai  makna yang sangat  penting bagi  organisasi 

termasuk didalamnya sekolah. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam tentang 

keefektifan ini baik melalui penelitian maupun kajian secara teoritis.
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Beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pencapaian  keefektifan 

sekolah adalah :

1. Manajeman  sekolah  dengan  pimpinan  kepala  sekolah  yang 

mampu mendaya gunakan potensi baik SDM maupun sumberdaya alam 

yang  diperlukan  dan  yang  ada,  termasuk  potensi  personal  serta 

masyarakat.

2. Guru yang berkualitas dan berwenang yang mampu melibatkan 

peserta  didik  dalam  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  mampu 

memanfaaatkan fasilitas dan situasi yang ada secara maksimal.

3. Manajemen  pendidikan  yang  di  jamin  oleh  perundang-

undangan  yang  kondusif  utnuk menikngkatkan  peran  serta  masyarakat, 

pihak sekolah dan pemerintah.

4. Kohesi  sosial  yang  mampu  mengakomodasi  tumbuh 

kembangnya  aneka  ragam  budaya  dan  adapt  kebiasaan.  (Komnas 

Pendidikan, 2001:8)

Menurut  Costa  dalam  Eko  Agus  Guriyanto  (2004),  keefektifan 

sekolah dapat dinilai dari (1) Kepala sekolah dan administrasi, (2) guru-guru, 

(3)  masalah-masalah  siswa  dan  (4)  keterlibatan  masyarakat. 

Mempertimbangkan  kedua  pendapat  diatas  upaya  peningkatan  keefektifan 

sekolah  handaknya  terfokus  pada  upaya  menciptakan  dan  meningkatkan 

kondisi tiap faktor secara maksimal dan terintegrasi. 

Dalam  kaitan  ini  pemerintah  telah  membuat  kebijakan   tentang 

peningkatan  mutu  pendidikan  yang  dilakukan  dengan  pengembangan  dan 
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pembangunan  sistem  pengendalian  mutu  pendidikan  melalui  tiga  program 

yang terintegrasi, yaitu standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.

Standar  pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola  pendidikan, 

disatu  sisi  menjadi  persyaratan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu 

lembaga dan disisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas 

masyarakat  luas  dalam  memajukan  pendidikan.  Dalam  kaitannya  dengan 

standar  pendidikan, akreditasi sekolah menjadi salah satu bagian yang penting 

dalam  upaya  memperoleh  informasi  tentang  kondisi  nyata  suatu  sekolah 

berdasarkan standar minimal yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan UU No 

25  tahun  2000,  yang  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan perlu dilaksanakan pengembangan sekolah secara adil dan merata 

baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2004c)

Dalam proses akreditasi  sekolah, penilaian kualitas sekolah dilakukan 

terhadap dua fokus utama yaitu kelayakan dan kinerja. Kedua fokus penilaian 

ini dalam kenyataannya saling memberi  pengaruh. Kelayakan suatu sekolah 

dapat dilihat dari berbagai sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki. 

Adapun kinerja dapat dilihat  dari proses dan hasil  pendidikan yang dicapai 

sekolah  yang  bersangkutan.  Dalam proses  akreditasi  sekolah,  kedua  fokus 

utama ini dinalisis dalam kajian tentang konstruk kualitas sekolah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian akreditasi sekolah merupakan 

penilaian  tentang  keefektifan  sekolah  karena  didalamnya  menilai  berbagai 
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aspek  yang  berkaitan  dengan  kelayakan  dan  kinerja  sekolah  yang  pada 

akhirnya hal itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pengendalian mutu pendidikan di Kabupaten Sukoharjo  telah 

dilaksanakan  program  akreditasi  sekolah  tingkat  SMP  tahun  2004  yang 

hasilnya  sangat  menggembirakan.  Sebanyak  14  sekolah  yang  terakreditasi 

mendapatkan  peringkat  A.  Namun  hal  ini  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut, 

apakah hasil akreditasi memengaruhi  keefektifan sekolah? Seperti diketahui 

bahwa  penilaian  akreditasi  lebih  banyak  mengacu  pada  data  administrasi 

sehingga terkesan hanya formalistik dan sesaat karena penilaian terjadi dalam 

satu  hari.  Seperti  persoalan  hasil  UNAS  tahap  satu  tahun  2004/2005,  ada 

beberapa sekolah yang siswanya tidak lulus. Hal ini memberi pengaruh pada 

penilaian masyarakat, sekolah sudah terakreditasi tapi masih ada siswa yang 

tidak lulus ujian akhir. Sebagian orang dapat memaklumi tetapi kebanyakan 

orang akan berpendapat bawa sekolah tersebut mutunya tidak bagus. Selama 

ini yang terjadi dimasyarakat umum bahwa sekolah  bermutu apabila siswanya 

lulus semua dan dapat melanjutkan ke sekolah favorit.  Pandangan ini  perlu 

diluruskan sehingga pada akhirnya nanti tidak hanya hasil ujian akhir yang 

dinilai tetapi juga proses-proses yang terjadi disekolah. 

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk  mengkaji   berbagai  aspek yang  berkaitan  dengan  dampak akreditasi 

sekolah terhadap keefektifan sekolah.
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B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut :

1. Rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  terkait  skenario 

pemerintah  dalam  membangun  bidang  pendidikan  dengan  pendekatan 

input – out put.

2. Sekolah yang tidak mampu meluluskan siswa pada ujian nasional 

dianggap tidak bermutu.

3. Studi  keefektifan  di  Indonesia  belum  banyak  dilakukan  untuk 

peningkatan mutu pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Banyak faktor  yang terdapat  dalam studi  tentang keefektifan  sekolah 

maka dalam penelitian ini masalah dibatasi pada dampak keefektifan sekolah 

tentang  input, proses dan out put pada sekolah yang telah terakreditasi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana  akreditasi  sekolah  memberi  dampak  terhadap 

keefektifan input pada SMPN 2 Sukoharjo?

2. Bagaimana  akreditasi  sekolah  memberi  dampak  terhadap 

keefektifan proses pada SMPN 2 Sukoharjo?

3. Bagaimana  akreditasi  sekolah  memberi  dampak  terhadap  output 

pada SMPN 2 Sukoharjo?
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  :

1. Dampak  akreditasi  sekolah  terhadap  keefektifan  input  pada 

SMPN 2 Sukoharjo.

2. Dampak  akreditasi  sekolah  terhadap  keefektifan  proses  pada 

SMPN 2 Sukoharjo.

3. Dampak  akreditasi  sekolah  terhadap  keefektifan  output  pada 

SMPN 2 Sukoharjo.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat.

1. Secara teoritis

a. Menjadi  informasi  ilmiah  dalam  rangka  peningkatan 

mutu sekolah

b. Bahan pertimbangan  dan pengembangan penelitian untuk 

masa-masa mendatang

2. Secara praktis

a. Bahan  masukan  bagi  pemerintah  untuk  lebih 

meningkatkan perhatian dalam  penyelenggaraan pendidikan.

b. Bahan masukan bagi sekolah untuk lebih meningkatkan 

kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan
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