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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

                Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945 alenia IV adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui 

pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak setiap warga negara 

dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan. Pernyataan ini dijamin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31. Hal ini 

juga dipertegas dan diatur dalam UUD 1945, tentang hak asasi manusia dalam 

pendidikan yaitu “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidupnya “, (pasal   

28 c UUD 1945). 

   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 bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

   Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

             Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional, bahwa UUD 1945 mengamanatkan pemerintah 

untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan ketentuan dari undang-undang tersebut maka pemerintah 

berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara merata dan 

berkualitas.    

           Berdasarkan hal-hal di atas maka jelas bahwa Pemerintah Indonesia 

sangat berkomitmen untuk mencerdaskan rakyatnya melalui pendidikan. Hal 

ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi negara yang maju dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi maka Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, serta mampu 

bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sarana untuk pelaksanaan  

pendidikan tersebut dibentuklah sekolah-sekolah sebagai tempat untuk 

menuntut ilmu bagi anak-anak.   

             Pendidikan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam 

mengembangkan dan melanjutkan kehidupannya. Masyarakat akan memilih 

sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan 

keinginan dan kekuatan kualitas sekolah yang tersedia. Mutu sebuah sekolah 

ditentukan oleh mutu lulusan yang dihasilkan. Demikian juga mutu lulusan 

sangat ditentukan oleh mutu penyelenggaraan yang susuai atau melebihi 

standar proses yang ada. Mutu pendidikan di sekolah merupakan pilar penting 

dalam mewujudkan  pendidikan yang dan berkualitas. 

   Berdasarkan statusnya sekolah ada 2 yaitu : sekolah negeri dan sekolah 

swasta. Kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai karakter dan strategi 

yang berbeda dalam mencapai tujuan akhir pendidikan, sesuai dengan yang 
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diamanatkan oleh undang-undang. Sekolah negeri merupakan milik umum dan 

didirikan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

tanpa mengharapkan keuntungan . Semua pembiayaan dilakukan oleh negara 

baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tenaga pengajar dan 

karyawan adalah pegawai negeri sipil yang mendapatkan gaji dari pemerintah. 

Peserta didik tidak dipungut uang SPP karena ada program BOS. 

             Sekolah swasta adalah milik perseorangan/sekelompok orang yang 

didirikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan 

mengharapkan balas jasa berupa keuntungan. Tenaga pengajar dan karyawan 

adalah pegawai swasta sehingga pembayaran gaji menjadi tanggungan sekolah. 

Bantuan yang didapatkan dari pemerintah hanya sedikit, maka  sebagian besar 

biaya operasional sekolah secara keseluruhan dibebankan kepada peserta didik. 

Hal ini menyebabkan peserta didik dipungut biaya SPP yang besarnya 

bervariatif sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik/pengelola 

sekolah tersebut. 

             Berkaitan dengan pengertian tentang sekolah negeri dan swasta di atas, 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan diantara kedua lembaga pendidikan 

tersebut. Sekolah negeri biaya operasional ditanggung dan diatur sepenuhnya 

oleh pemerintah, sebaliknya sekolah swasta harus mencukupi biaya operasional 

secara mandiri yang dibebankan kepada peserta didik. Akibatnya sekolah 

swasta harus berjuang dengan keras untuk menjaga eksistensi sekolah dan 

berusaha mendapatkan peserta didik yang sebanyak-banyaknya, sehingga dapat 

memperoleh dana untuk membiayai operasional sekolah. 

       Menurut Hendyat Sutopo (1982:119),”Penerimaan peserta didik baru 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pertama-tama di dalam lembaga 

pendidikan”. Hal ini tentunya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan 

sistematis, agar perekrutan peserta didik baru memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Sehingga untuk mendapatkan 
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calon peserta didik baru, di lihat dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan 

strategi yang tepat. 

             Tantangan  yang begitu besar dan berat menjadikan sekolah-sekolah 

swasta melakukan berbagai macam upaya serta strategi agar lembaganya tetap 

eksis di tengah masyarakat. Diantaranya adalah membuka program-program 

pendidikan yang diminati oleh masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan 

yang bermutu/berkualitas. Pendidikan bermutu menjadi pilar penting yang 

harus dilakukan oleh sekolah berlatar belakang swasta, sehingga dapat bersaing 

dengan lembaga pendidikan lain.  

             Sekolah swasta selalu melakukan inovasi melalui program-program  

baru yang ditawarkan , agar masyarakat dapat memilihnya sebagai tempat 

menempuh pendidikan untuk putera-puterinya. Hal ini juga dalam rangka 

memfasilitasi aspirasi orang tua tentang spesifikasi pendidikan yang 

diinginkan, serta memberikan sarana penyaluran bakat dan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa agar dapat berkembang lebih baik. 

             Sekolah yang bermutu selalu menjadi strategi yang paling diandalkan 

sebagai modal untuk menarik peserta didik. Pandangan masyarakat sekarang 

lebih mengutamakan mutu dari pada masalah pembiayaan. Apabila mutu 

sekolah itu baik maka dengan sendirinya masyarakat akan memilihnya bahkan 

saling berebut untuk dapat masuk di lembaga pendidikan tersebut. Selain itu 

menjadi suatu kebanggaan tersendiri jika dapat belajar di sekolah yang 

bermutu, sehingga berapapun besarnya biaya akan mereka selesaikan. Dengan 

demikian akan diperoleh dana yang besar untuk menutup biaya operasional 

sekolah. 

               Seiring dengan perkembangan  ilmu pengetahuan di era globalisasi ini, 

dunia pendidikan saling berlomba meningkatkan mutu untuk mengembangkan 

lembaga pendidikannya dalam rangka memenangkan persaingan. Keberhasilan 

dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung pada 

manajemen komponen-komponen pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti 
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kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga pelaksana, dan sarana prasarana. 

Nasihin dan Sururi (2014) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan 

lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada manajemen peserta didik.  

                   Manajemen peserta didik ini memberikan kontribusi yang tinggi dan 

memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen-komponen yang lain di 

lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan sekolah. Unsur peserta didik 

menjadi hal yang sangat penting, sebab sebagai modal utama yang menentukan 

suatu lembaga pendidikan itu bermutu atau tidak di tengah masyarakat.  

             Proses mendapatkan peserta didik dalam suatu lembaga sekolah dikenal 

dengan istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Karena PPDB 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar, 

maka harus dikelola dengan baik agar diperoleh calon peserta didik yang 

berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah.  

    SD Ta’mirul Islam Surakarta merupakan salah satu sekolah swasta 

berbasis agama Islam yang beralamat di jalan Dr.Wahidin no.36  Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta. Sebagaimana sekolah swasta pada umumnya          

SD Ta’mirul Islam Surakarta juga melakukan pengelolaan PPDB sebagai 

langkah awal untuk meningkatkan mutu sekolah sehingga tetap eksis dan selalu 

diminati masyarakat. Hingga saat ini SD Ta’mirul Islam Surakarta menjadi 

sekolah bermutu  dan berprestasi bahkan menjadi sekolah yang paling banyak 

jumlah peserta didiknya se kota Surakarta.  

   Melihat latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk membuktikan dampak  dari  proses PPDB yang dilakukan oleh 

SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam meningkatkan mutu sekolah . Sehingga 

judul yang peneliti angkat adalah “ Peningkatan Mutu Sekolah Melalui 

STRATEGI PPDB di SD Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 

2019/2020” 
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    B. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka 

         peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kebijakan SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam 

meningkatkan mutu sekolah ? 

2. Bagaimana strategi PPDB di SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam 

meningkatkan mutu sekolah? 

3. Bagaimana dampak dari strategi PPDB  tersebut terhadap peningkatan  

mutu di SD Ta’mirul Islam Surakarta ? 

     C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan SD Ta’mirul Islam Surakarta dalam 

meningkatkan mutu sekolah.   

2. Untuk mendeskripsikan strategi PPDB di SD Ta’mirul Islam Surakarta 

dalam meningkatkan mutu sekolah. 

3. Untuk mendeskripsikan dampak  yang terjadi dari strategi PPDB di SD 

Ta’mirul Islam Surakarta terhadap peningkatan mutu sekolah. 

    D. Manfaat Penelitian   

        Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi peneliti  

penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan atau 

menerapkan teori-teori yang dipelajari  selama kuliah dan 

menambah wawasan yang berkaitan dengan teori efektivitas 

program PPDB. 

b. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan 

penelitian yang relevansinya sama. 
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2. Manfaat Praktis / Akademis 

a. Bagi Sekolah 

Untuk memberikan wawasan bagi sekolah dalam mengatur proses 

PPDB  agar dapat meningkatkan mutu sekolah. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat mengetahui aturan PPDB dan sebagai bahan pertimbangan  

untuk menentukan lembaga pendidikan dasar bagi putra-putrinya. 

c. Bagi Dinas 

Sebagai bahan masukan dan referensi untuk evaluasi kebijakan 

PPDB , khususnya Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 




