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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mutu  adalah  sebuah  proses  terstruktur  untuk  memperbaiki  keluaran  yang 

dihasilkan  (Arcaro,  2005:75).  Salah  satu  permasalahan  pendidikan  yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan 

satuan pendidikan,  khususnya pendidikan  dasar  dan    menengah.  Berbagai  usaha 

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui 

berbagai  pelatihan  dan  peningkatan  kualifikasi  guru,  penyempurnaan  kurikulum, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan 

peningkatan  mutu  manajemen  sekolah.  Sebagian  sekolah  terutama  di  kota-kota 

menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan walaupun 

sebagian lainnya masih memprihatinkan. 

Usaha  untuk  terus  meningkatkan  mutu  pendidikan  tidak  pernah  berhenti 

dilakukan  dan  berbagai  terobosan  baru  terus  diperkenankan  dan  dilakukan  oleh 

pemerintah  melalui  Diknas,  antara  lain  dalam  bidang  pengelolaan  sekolah, 

peningkatan  sumber  daya  tenaga  kependidikan,  pengembangan  materi  ajar  dan 

sebagainya.  Sementara  itu  terobosan  yang  dilakukan  dalam  upaya  peningkatan 

sumber daya tenaga kependidikan adalah melalui pelatihan terintegrasi  bagi guru, 

kepala sekolah dan staf dinas yang didasarkan kepada kompetensi yang harus mereka 

miliki.
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Pelaksanaan  otonomi  pendidikan  juga  menuntut  perubahan  dalam  sistem 

supervisi  yang  bukan  saja  mengemban  fungsi  pengawasan  tetapi  juga  fungsi 

pembinaan  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan.  Pengawasan  dan  pembinaan 

pendidikan  baik  di  tingkat  lembaga  pendidikan  maupun  birokrasi  pengelolaan. 

Pengawasan dan pembinanaan sebagai bagian dari manajemen harus dapat berjalan 

seimbang  dengan  manajemen  lainnya  agar  dapat  dicapai  peningkatan  kinerja 

penyelenggara pendidikan secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai 

implikasi  terhadap  tuntutan  pelaksanaan  proses  evaluasi  yang  lebih  professional, 

obyektif,  jujur  da  transparan  sebagai  rangkaian  dari  pengawasan  dan  pembinaan 

sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Proses  evaluasi  terhadap  seluruh  aspek  pendidikan  harus  diarahkan  pada 

upaya  untuk  menjamin  terselenggaranya  layanan  pendidikan  yang  berkualitas 

(Quality  assurance)  dan  memberdayakan  mereka  yang  dievaluasi  sehingga 

menghasilkan  lulusan  pendidikan  sesuai  dengan standar  yang ditetapkan.  Artinya 

pihak yang dievaluasi, apakah itu administrator pendidikan, Kepala Sekolah, guru, 

atau  siswa  akan  merasakan  bahwa  kegiatan  evaluasi  membantu  untuk  mengenal 

berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas dilakukan 

untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi harus dilakukan 

secara berkesinambungan,  komprehensif,  dan transparan  serta  memotivasi  peserta 

didik dan pengelola  pendidikan untuk terus menerus berupaya meningkatan mutu 

kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Kepulauan Karimunjawa terletak pada wilayah kabupaten Jepara (Pelaksana 
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2004:9). Letak geografis tempat tersebut berada pada posisi 5o 40’00”-5o 58’ 50” LS 

dan 110o 05 00” 110o31’00” BT atau berjarak kurang lebih 45 mil laut dari kota 

Jepara  dan  kurang  lebih  60  mil  laut  dari  kota  Semarang.  (Tjakrarini  2002  :  1). 

Kecamatan Karimunjawa terdiri  3 desa, yaitu;  Desa Karimunjawa, Desa Kemujan 

dan Desa Parang.

Tingkat pendidikan di desa-desa Karimunjawa masih rendah karena sebagian 

besar penduduknya tidak/belum tamat SD (Pelaksana 2004:8). 

Tabel 1. Deskripsi Tingkat Pendidikan

No Desa/Pulau
Luas 

Daratan 
(Ha)

Jumlah 
Pendudu

k
SD* SLTP SLTA PT

1 Karimunjawa 443,750 4137 3865 156 92 24
2 Kemujan 150,150 2698 2128 115 57 11
3 Parang 690 2007 1974 25 7 1

Jumlah 594,590.0

0

8,842 7,697 296 156 36

Sumber: BPS Kecamatan Karimunjawa

Masyarakat karimunjawa terdiri dari orang-orang suku Jawa, Bugis, Madura 

dan  Mandar.  Pembangunan  desa-desa  di  sekitar  Karimunjawa  dilakukan  melalui 

prakarsa swadaya masyarakat  desa dan swadaya pemerintah  setempat.  Umumnya 

pekerjaan  masyarakat  Karimunjawa  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sederhana 

karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Di desa sekitar Karimunjawa masih 

ada budaya masyarakat desa setempat yang sudah lama. Ada seni budaya juga di 

desa sekitar Karimunjawa (Balai Taman Nasional 2004:10).

Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa 

di dalam proses pembelajaran, ditambah lagi dengan kondisi geografi Indonesia yang 
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sangat kompleks seringkali tidak dapat diapresiasikan secara lengkap oleh birokrat 

pusat.  Oleh karena itu di  dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari 

alternative  pengelolaan  sekolah.  Hal  ini  mendorong  lahirnya  konsep  manajemen 

peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Manajemen  alternative  ini  memberikan 

kemandirian  kepada  sekolah  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  dalam  rangka 

peningkatan  mutu  pendidikan,  tetapi  tetap  mengacu  kepada  kebijakan  nasional. 

Konsekuensi  dari  pelaksanaan  program  ini  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari 

berbagai pihak yaitu orang tua / masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf 

lainnya disatu sisi,  dan pemerintah disisi lainnya sebagai partner dalam mencapai 

tujuan peningkatan mutu.

Sebagaimana  dikemukakan  dalam  laporan  Komisi  Nasional  Pendidikan, 

Depdiknas,  (2001),  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pencapaian  mutu 

pendidikan.  Pertama,  tersedianya  guru  yang  berkualitas  dan  berkelayakan  yang 

mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif dan mampu pula 

memanfaatkan fasilitas  dan situasi  yang ada secara maksimal.  Kedua,  manajemen 

sekolah  dengan  pimpinan  (kepala  sekolah)  yang  mampu  mendayagunakan  segala 

potensi  yang tersedia,  baik berupa sumberdaya manusia maupun sarana fisik serta 

lingkungan yang diperlukan,  termasuk peran serta masyarakat.  Ketiga, manajemen 

mutu pendidikan. Salah satu penyebab keterpurukan system pendidikan kita adalah 

mismatch dalam  penempatan  guru  di  berbagai  jenjang  persekolahan  (SD,  SMP, 

SMA). Manajemen pendidikan yang kondusif, efektif dan efisien dan harus diikuti 

dengan pula dengan peningkatan peran serta masyarakat, disamping prakarsa pihak 

sekolah  sendiri  dan  dukungan  pemerintah.  Keempat,  kohesi  sosial  yang  mampu 
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mengakomodasi  tumbuh-kembangnya  aneka  ragam  budaya  dan  adat  kebiasaan 

Indonesia sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam  kaitan  tersebut,  guru  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang 

menentukan  mutu  kelulusan  pada  berbagai  jenjang  dan  jenis  pendidikan. 

Profesionalisme guru yang digambarkan melalui kualitas dan kualifikasinya menuntut 

kelayakan dan kesesuaian pendidikan guru. Profesionalisme guru ditentukan antara 

lain  oleh  tingkat  penguasaannya  dalam  bidang  studi/  mata  pelajaran  yang 

diajarkannya  kepada  peserta  didik,  dan  terpenuhinya  segala  kualifikasi  yang 

dipersyaratkan untuk bertugas sebagai guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan latar  belakang  masalah di atas, untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang faktor-faktor strategis proses akreditasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah 

serta dampaknya dalam peningkatan mutu pendidikan utamanya di tingkat sekolah 

dasar, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di SD di kecamatan 

Karimunjawa Jepara, dengan judul, “Faktor-Faktor Strategis dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan Sekolah Dasar Di  Kecamatan Karimunjawa”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini. Perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah  kinerja  guru  dan  manajemen  kepala  sekolah  berpengaruh  secara 

signifikan terhadap mutu pendidikan di SD Karimunjawa.

2. Faktor  manakah  yang  dominan  dalam  mempengaruhi  peningkatan  mutu 

pendidikan di SD  Karimunjawa?
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui  kinerja  guru dan  manajemen kepala  sekolah berpengaruh 

secara signifikan terhadap mutu pendidikan di SD Karimunjawa.

2. Untuk mengetahui faktor yang dominan dalam mempengaruhi mutu pendidikan 

di SD  Karmimunjawa.

C. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis,  yaitu penelitian ini menguji  teori-teori  manajemen dan unjuk 

kerja, bahwa unjuk kerja guru dan manajemen kepala sekolah berpengaruh secara 

signifikan terhadap mutu pendidikan.

2. Manfaat  bagi  dunia  pendidikan  secara  umum  yaitu  untuk  menambah  kajian 

pustaka  tentang  ilmu  manajemen  pendidikan,  khususnya  berkenaan  dengan 

manajemen kepala sekolah, unjuk kerja guru dan mutu pendidikan. 

3. Bagi  Dinas  Pendidikan,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan 

pertimbangan  dalam  membina  kepala  sekolah  dan  guru  dalam  rangka 

meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah.
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