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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional merupakan salah 

satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan 

agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan 

kualitas  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  atau  masyarakat,  yakni 

suatu  jaminan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah-sekolah  itu 

sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi  dan sesuai pula dengan harapan 

mereka.  Apabila  setiap  lembaga penyelenggara  pendidikan  selalu  berupaya 

untuk  memberikan  jaminan  kualitas  dan  upaya  ini  dilakukan  secara  terus 

menerus,  maka  diharapkan  kualitas  pendidikan  secara  nasional  akan  terus 

meningkat.

Peningkatan  kualitas  pendidikan  akan  berdampak  pada  peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini 

kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat 

nasional  maupun global,  sedangkan berbagai  kesempatan dan tantangan itu 

hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki 

berkualitas.

Kenyataan  menunjukkan  bahwa  dewasa  ini  kualitas  penyelenggaraan 

pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan cukup bervariasi. Hal ini bisa 

diamati dari berbagai aspek, baik aspek-aspek yang terkait dengan masukan 
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instrumental, seperti kurikulum tenaga pengajar, bahan ajar, maupun masukan 

lingkungan seperti  kondisi  lingkungan fisik  dan manajerial  kepala  sekolah, 

aspek-aspek yang terkait dengan proses, seperti proses belajar-mengajar dan 

sarana  serta  prasarana  yang  dibutuhkan,  maupun  aspek-aspek  yang  terkait 

dengan keluaran, seperti hasil ujian dan keterserapan lulusan oleh para tenaga 

kerja.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, upaya 

otonomi  pendidikan  akan  berpengaruh  positif  terhadap  berkembangnya 

sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  berbasis  kepada  kebutuhan  dan 

tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah. Disisi lain keragaman potensi dan 

sumber  daya  daerah  serta  keragaman  dan  potensi  lembaga  penyelenggara 

pendidikan  baik  pemerintah  maupun  swasta  dapat  menyebabkan  kualitas 

sekolah bisa sangat bervariasi. 

Agar kualitas pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa 

yang diharapkan oleh masyarakat maka perlu ada suatu standar atau patokan 

yang  dijadikan  pedoman,  dan  setiap  sekolah  secara  bertahap  dibina  untuk 

menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pedoman itu.

Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  suatu  sekolah, 

diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran,  motivasi  kerja 

guru, lingkungan sekolah yang kondusif, pelaksanaan supervisi kepala sekolah 

yang rutin, akreditasi sekolah, dan sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut, 

penulis  memandang faktor akreditasi  sekolah dan supervisi  yang dilakukan 
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kepala sekolah merupakan faktor yang dominan. Hal ini dikarenakan dalam 

kegiatan  akreditasi  sekolah  mencakup  berbagai  bidang  penilaian,  yakni 

kurikulum  dan  proses  belajar-mengajar,  manajemen  sekolah,  kelembagaan 

sekolah,  sarana  dan  prasarana,  ketenagaan,  peserta  didik,  peran  serta 

masyarakat dan kultur sekolah. Karena mencakup berbagai komponen itulah 

maka keberadaan akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor  yang turut 

berpengaruh terhadap kualitas sekolah. 

Sekolah  yang  terakreditasi  amat  baik  sudah  barang  tentu  merupakan 

sekolah yang dianggap berkualitas. Demikian juga sebaliknya, sekolah yang 

terakreditasi cukup, tentunya masyarakat menganggap sekolah tersebut kurang 

berkualitas. 

Akreditasi  sekolah  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan  suatu  sekolah 

berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan  dilakukan  oleh  Badan 

Akreditasi  Sekolah  (BAS),  yang  hasilnya  diwujudkan  dalam  bentuk 

pengakuan  peringkat  kelayakan.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk 

memperoleh  gambaran  kinerja  sekolah  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat 

pembinaan,  pengembangan,  dan  peningkatan  mutu  pendidikan.  Juga  untuk 

menentukan  tingkat  kelayakan  suatu  sekolah  dalam  penyelenggaran 

pendidikan. Sekolah yang diakreditasi meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, 

dan  SMK, baik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, 

maupun masyarakat.

Keputusan  Mendiknas  nomor  097/U/2002  tentang  akreditasi  sekolah 

dengan tegas  menunjukkan  seluruh  sekolah  agar  diakreditasi,  baik  sekolah 
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negeri (diselenggarakan pemerintah) maupun sekolah swasta (diselenggarakan 

masyarakat). 

Sebelumnya, Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

020/C/Kep/I/1983 menyebutkan, akreditasi hanya diberlakukan untuk sekolah 

swasta.  Jika akreditasi  diselenggarakan demi peningkatan mutu pendidikan, 

maka Depdiknas telah melakukan perubahan kebijakan bahwa seluruh satuan 

pendidikan tanpa terkecuali mesti ditingkatkan kualitasnya. Anggapan bahwa 

sekolah  negeri  sudah  beres  atau  sekolah  swasta  pasti  carut–marut  telah 

diluruskan dalam surat keputusan mutakhir .      

Akreditasi  terhadap  semua  sekolah  tanpa  kecuali,  baik  negeri  maupun 

swasta,  kiranya  sejalan  dengan  kebijakan  umum  menyangkut  otonomi 

pendidikan  dan  manajemen  berbasis  sekolah.  Setiap  sekolah  mesti  secara 

otonom mengelola  seluruh  penyelenggaraan  pendidikan,  bahkan  dalam hal 

pendanaan sekali pun di sisi lain, pihak pemerintah dapat mengambil ’’jarak’’ 

terhadap sekolah-sekolah yang selama ini  diproteksinya  habis-habisan.  Jika 

prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana tersurat dalam ketentuan umum 

akreditasi – sungguh diterapkan, maka keberadaan BAS akan mempunyai arti 

bagi peningkatan mutu semua sekolah.  

Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  terdapat  kesan  bahwa 

akreditasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Jepara, terhenti 

sebatas  kegiatan  administratif  belaka.  Pengamatan  penulis  didasari  kajian 

mendalam  setelah  berkecimpung  dalam  urusan  akreditasi  sekolah  karena 

secara kedinasan penulis bertugas sebagai pengurus Badan Akreditasi Sekolah 
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(BAS KAB) di Kabupaten Jepara. Pemahaman akreditasi sekolah cenderung 

memunculkan  sikap  formalitas,  baik  dari  pihak  pengawas  maupun  pihak 

sekolah.  Formalitas  yang  menyangkut  temuan  sesaat  waktu  penilaian 

berlangsung.  Penilaian  yang  mendasarkan  pada  ”ada”  atau  ”tidak  ada” 

komponen-komponen yang dinilai  akan mendorong tindakan-tindakan yang 

mengada-ada. Demi nilai, kelengkapan mesti diadakan meskipun sesaat. Cara-

cara tersebut sebenernya dilandasi oleh cara berpikir bahwa akreditasi bukan 

lagi  sebagai  ”sarana”  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  tetapi  sebagai 

”tujuan”.  Cara  berpikir  demikian  inilah,  yakni  mengalihkan  hal-hal  yang 

seharusnya menjadi sarana lantas menjadikan sebagai tujuan, membuat mutu 

pendidikan  tidak  kunjung  membaik.  Kelengkapan  sarana-prasarana,  situasi 

yang  nyaman,  atau  proses  belajar-mengajar  yang  kondusif  dikelola  demi 

akreditasi, demi penilaian, atau demi konsumsi atasan. 

  Akreditasi  sekolah harus  diletakkan dalam konteks  peningkatan  mutu 

pendidikan  dan  otonomi  sekolah.  Keprihatinan  akan  rendahnya  mutu 

pendidikan  dan  otonomi  sekolah.  Keprihatinan  akan  rendahnya  mutu 

pendidikan,  terutama  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah, 

setidaknya menyangkut faktor yang dipandang sebagai biang rendahnya mutu 

pendidikan.  Faktor  tersebut  menyangkut  penyelenggaraan  sekolah  yang 

birokratik  sentris  dan  bergantung  pada  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  atau 

petunjuk  teknis  (juknis);  penyelenggaraan  sekolah  yang  hanya 

memperhitungkan faktor-faktor  input,  seperti  guru, kurikulum, siswa, buku, 
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dan fasilitas  belajar.  Acapkali  kepala sekolah menempatkan dirinya sebagai 

kepanjangan tangan pengawas atau atasan yang berupa birokrat Depdiknas.

Selain  akreditasi  sekolah,  supervisi  kepala  sekolah  juga  dimungkinkan 

berpengaruh terhadap kualitas  sekolah.  Kepala  sekolah yang merencanakan 

dan  melaksanakan  program  supervisi  secara  rutin,  sudah  tentu  akan 

berdampak  positif  bagi  pengembangan  kualitas  sekolah  tersebut.  Menurut 

Mulyasa (2004: 151) Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan 

oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja 

dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  perilaku  tenaga  kependidikan  di 

sekolah melalui  aplikasi  berbagai  konsep dan teknik manajemen personalia 

modern. 

Dalam kerangka pembinaan mutu profesional guru melalui supervisi perlu 

dicermati  bahwa  kegiatan  tersebut  bukan  hanya  memfokuskan  upaya 

peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  mengelola  pembelajaran,  tetapi 

juga  mendorong  pengembangan  motivasi  untuk  melakukan  peningkatan 

kualitas  sekolahnya.  Pendidikan  dikatakan  berkualitas  apabila;  1)  proses 

belajar  mengajar  berjalan  secara  efektif,  peserta  didik  mengalami  proses 

pembelajaran  yang bermakna,  ditunjang  oleh  sumber  daya  pendidikan  dan 

lingkungan yang kondusif; 2) peserta didik menunjukkan tingkat kemampuan 

prestasi  belajar,  mengetahui  sesuatu  dan  dapat  melakukan  sesuatu  secara 

fungsional serta hasil pendidikannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya.
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Pemikiran  Nergery  (1981:  27)  menunjukkan  bahwa  kegiatan  supervisi 

pendidikan merupakan salah satu cara pembinaan guru, memiliki posisi yang 

strategis  bagi  upaya  peningkatan  kinerja  guru.  Karena  itu,  berbagai  upaya 

peningkatan dan penyempurnaan kurikulum yang berkaitan dengan supervisi 

dilakukan pemerintah.  Upaya-upaya itu antara lain;  (1) penyempurnaan dan 

perbaikan kurikulum dengan perangkat panduan supervisinya; (2) penataran 

dan  pelatihan  supervisi  bagi  kepala  sekolah  dan  pengawas;  serta  (3) 

penambahan  sarana  dan  sistem  supervisi.  Melalui  berbagai  upaya  ini 

diharapkan  supervisi  di  sekolah  dapat  dilaksanakan  secara  profesional  dan 

mengarah  kepada  sasaran  yang  tepat  yaitu  membina  kinerja,  kepribadian, 

lingkungan kerja, serta rasa tanggung jawab guru.

Kepala sekolah,  sebagai supervisor seharusnya mempunyai  pengetahuan 

yang  memadai  mengenai  supervisi.  Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan 

bahwa sebagian kepala sekolah belum mampu melaksanakan tugas supervisi 

dengan baik. Kepala sekolah tidak melaksanakan supervisi dipengaruhi oleh 

sedikitnya  pengetahuan  mereka  tentang  manfaat  dari  supervisi  itu  sendiri., 

atau sikap negatif guru yang kurang memahami tujuan dari supervisi. Hal ini 

tentu sangat berpengaruh kepada profesionalisme guru untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran. 

Ketika melakukan supervisi, pertama-tama seorang kepala sekolah berlaku 

sebagai  birokrat  yang  begitu  ’’rewel’’  dengan  urusan  administratif  atau 

kehormatannya.  Berkaitan dengan itu,  akreditasi  hanyalah terminal-terminal 

bagi  kepala  sekolah  atau  penyelenggara  pendidikan  untuk  menunjukkan 
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kinerja sepanjang waktu yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau tidak hati-

hati, akreditasi hanyalah kesempatan sesaat yang tidak mencerminkan proses 

panjang yang sebenarnya terjadi. 

Penelitian ini terbatas pada SMP  di Kabupaten Jepara, karena menurut 

keputusan  Mendiknas  087/U/2002  yang  berwewenang  melaksanakan 

akreditasi untuk tingkat TK, SD, dan SMP adalah Badan Akreditasi Sekolah 

Kabupaten (BASKAB).  

Berdasarkan uraian mengenai  akreditasi,  supervisi,  dan kualitas  sekolah 

maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  mengenai  kontribusi 

akreditasi  sekolah  dan supervisi  kepala  sekolah  dengan kualitas  sekolah  di 

SMP se-Kabupaten Jepara.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian  ini  adalah:  Seberapa  besar  kontribusi  secara  individu  dan secara 

bersama-sama  variabel  akreditasi  sekolah  dan  supervisi  kepala  sekolah 

terhadap kualitas sekolah di SMP se-Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara individu dan 

secara bersama-sama variabel akreditasi sekolah dan supervisi kepala sekolah 

terhadap kualitas sekolah di SMP se-Kabupaten Jepara.
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D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat  teoritis  maupun  praktis.  Secara  teoritis,  jika  dalam  penelitian  ini 

akreditasi sekolah dan supervisi kepala sekolah terbukti memiliki kontribusi 

dengan kualitas sekolah, berarti hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan 

teori  untuk  kegiatan-kegiatan  penelitian  selanjutnya  yang berkaitan  dengan 

kualitas  sekolah.  Selebihnya  penelitian  ini  juga  akan  bermanfaat  bagi 

pengembangan ilmu dan menambah khasanah bagi manajemen pendidikan.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan: (1) sebagai masukan 

bagi  upaya pengembangan konsep manajemen pendidikan,  khususnya yang 

berkenaan dengan pengembangan kualitas sekolah pada SMP se-Kabupaten 

Jepara;  (2)  sebagai  informasi  secara  empiris  tentang  kontribusi  antara 

akreditasi  sekolah  dan  supervisi  kepala  sekolah  dengan  kualitas  sekolah 

sehingga  dapat  dijadikan  landasan  kerja  bagi  Kepala  Sekolah  dalam 

mengembangkan kualitas sekolah, khususnya pada SMP di Kabupaten Jepara, 

dan; (3) sebagai  masukan bagi para guru SMP di Kabupaten Jepara dalam 

upaya mengembangkan kualitas sekolah.
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