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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Preferensi. 

1. Pengertian Preferensi. 

Preferensi berasal dari bahasa inggris “preference” yaitu something, 

prefered,one’s first choice, greater liking, giving of priority advantage to 

something, yang berarti sesuatu yang lebih diminati, sesuatu pilihan utama, 

merupaka kebutuhan prioritas dan memberikan keuntungan yang lebih baik. 

Preferensi mengandung pengertian kecenderungan dalam memilih atau prioritas 

yang diinginkan. Preferensi atau selerah adalah sebuah sebuah konsep, yang 

digunakan pada ilmu sosial, ini mengasumsikan pilihan rialitas atau imajiner 

antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternative 

tersebut, berdasarkan kesenangan , kepuasan, gratifikasi pemenuhan, kegunaan 

yang ada. Lebih luas lag,i bisa dilihat sebagai sumber dari motivasi.6

Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, preferensi berarti (hak 

untuk) didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, prioitas, pilihan, 

kecenderungan, kesukaan. Preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang 

digunakan pada ilmu sosial, khususnya ilmu ekonomi. Ini mengasumsikan dari 

peringatakan alternative tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gartifikasi, 

pemenuhan yang ada.  Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa dapat di 

simpulkan bahwa preferensi merupakan suatu ketertarikn seseorang dalam melihat 

                                                            
6Simon dan shister, PDF, Adode Reader akses 19-9-2016
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sesuatu yang diminati, sesuatu pilihan utama, merupakan kebutuhan prioritas dan 

memberikan keuntungan yang lebih.7

Menurut Salvatore:

Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam menyusun 

prioritas pemilihan agar dapat mengambil keputusan minimalnya ada dua sikap 

berkaitan dengan preferensi konsumen yaitu suka p(prefer) dan atau sama-sama 

disukai (indifference).8

Menurut Poteus sebagai berikut:

Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang 

individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah perception  (persepsi), 

attitude (sikap),  value (nilai), preference (kecenderungan) dan 

satisfaction (kepuasan). Komponen tersebut saling mempengaruhi 

seseorang dalam dalam mengambil keputusan.

Perception (persepsi) adalah sebagai proses dimana proses tersebut 

individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimuli 

menjadisesuatu yang bermakna. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa 

bermacam-macambentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai 

indera kita, seperti segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa 

dilihat,segala sesuatu yang bisa didengar, dan segala sesuatu yang bisa 

diraba.Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut dengan sensory 

receptor(organ yang menerima input stimuli atau indera) dan selanjutnya 

akanmengakibatkan adanya respon dari individu yang menerima stimuli tersebut.

adapun respon langsung dari organ sensory receptor disebut dengansensansi, 

dimana sensasi setiap individu tidak sama dengan individu yanglainnya.9

                                                            
7Saraswati. Pdf- Adobe Reader akses  20-9-2016
8Yuliana Rahayu_06bab,_10090211002_skr_2016. Pdf_Adobe Reader  akses 7-12-2016
9Tatik Suryani. Perilaku Konsumen; Implikasinya pada Strategi Pemasaran, Jogjakarta : 

Graha Ilmu, 2012, h. 97-98
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attitude (sikap) Sikap merupakan interaksimanusia dengan objek tertentu. 

Sikap bukanlah tindakan yang mempunyaihubungan yang saling terkait antara 

objek yang satu dengan objek yang lain,namun sikap merupakan sesuatu yang 

mengarah pada tujuan dalammembentuk tindakan, ucapan, perbuatan emosi 

seseorang. Dalam hal inisikap melibatkan tiga komponen yang saling 

berhubungan satu sama lain,komponen tersebut antara lain :

a. Komponen kognitif, yaitu berupa pengetahuan, kepercayaan, atau  

pikiran, yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.

b. Komponen affektif, yaitu menunjukkan pada dimensi emosional dari 

sikap yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan 

sebagai yang menyenangkan atau tidakmenyenangkan.

c. Komponen perilaku, komponen ini melibatkan predisposisibertindak 

suatu objek.

Penjelasannya bahwa, komponen perilaku dipengaruhi oleh komponen 

kognitif dan affektif. Bila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu 

objek, ia akan siap membantu, memperhatikan dan berbuat sesuatu yang 

menguntunkan objek itiu. Begitu pula sebaliknya. Dalam pemasaran, seseorang 

telah melakukan suatu sikap positif dan negative terhadap suatu produk-produk 

tertentu, sikap dilakukan berdasarkan pandangan seseorang terhadap produk dan 

proses belajar, baik dari pengalaman atau dari yang lain.

value (nilai) mengandung unsur pertimbangan yang mengembang 

gagasan-gagasan individu mengenai apa yang benar, baik  dan diinginkan. Nilai 

mempunyai atribut intensitas yang menjelaskan bahwa perilaku atau bentuk akhir 

keberadaannya adalah penting.
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Satisfaction (kepuasan) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan (atau hasil) 

terhadap  ekspetasi mereka. Apabila kinerja berada di atas persepsi siswa, maka 

siswa akan sangat puas dan demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada 

berada dibawah persepsi siswa, maka siswa akan kecewa. 

Sedangkan untuk komponen preferensi atau kecenderungan dipengaruhi 

oleh nilai, sikap serta persepsi. Artinya kecenderungan akan ada setelah individu 

memiliki persepsi sendiri, nilai dan juga sikap terhadap pekerjaan yang akan 

dipilihnya. Preferensi sendiri akan mempengaruhi bagaimana kepuasan dari objek 

yang telah dipilih nantinya. Selain itu preferensi juga dipengaruhi faktor lainnya 

yaitu motivasi atau dorongan dari lingkungan sekitar. Motivasi berasal dari kata 

Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah kondisi 

mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan.10

2. Pengertian Kepala Sekolah.

Kepala sekolah terdiri dari kata “kepala dan sekolah.” Kata kepala sekolah 

dapat diartikan “ketua atau pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga, sedangkan “ sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat 

menerimah dan memberi pelajaran.11

                                                            
10  S-_GEO_ 1005724 _Chapter (2). Pdf – Adobe Reader diakses pada tanggal 6-12-2016
11Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaska, 1988), hal.420
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Kepala sekolah adalah sosok yang memegang peran penting dalam 

perkembangan sekolah, maka ia harus berjiwa pemimpin untuk mengatur 

bawahannya seperti guru-guru, pegawai TU, dan pegawai lainnya. Selain itu, juga 

mengatur siswa hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua. Tercapai 

tidaknya tujuan sekolah sepenuhnya bergantung pada kebijakan kepala sekolah 

kepada bawahanya.12 Seseorang pemimpin tidak boleh menjadi vakidiot yang 

hanya tahu bidangnya saja. Ia harus berwawasan luas karena harus memimpin 

bawahannya dari berbagai macam disiplin dan bidang. Ia bukan yang mengetahui 

segala-segalanya tetapi terbuka untuk segala-segalanya dan semuanya.13 Secara 

sederhana kepala sekolah dapat definisikan sebagai seorang tenaga fungsioanal 

guru yang beeri tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar atau tempat dimana terjadi interaksi antaraa guru yang memberikan 

pelajaran dan siswa yang menerima pembelajaran.14 Kegiatan kemimpinan harus 

dilaksanakan oleh orang memiliki jabatan tertentu dilingkungan yang memuat 

sejumlah orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini 

kepala sekolah sebagai pemimpin( leader) sedangkan kegaiatannya disebut 

sebagai kepemimpinan (leadership).15 Kepemimpinan adalah proses 

mengarahkan, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tindakan dan 

tingkah laku orang lain.16

                                                            
12 Yusak Burhanudin, Adminitrasi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 119.
13 J.I.G.M. Drost, Sekolah Mengajar atau Mendidik (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 

258
14 Wahyo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), hal. 83
15 Hadari Nawawi, Adminitrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 78
16 Ibid, hal. 79
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3. Kinerja Kepala Sekolah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Depdikbud) kinerja berarti sesuatu yang 

dicapai, prestasi diperhatikan atau kemampuan kerja. Dalam sebuah artikel yang 

diterbitkan oleh Lembaga Adminitrasi merumuskan kinerja merupakan 

terjemahan bahasa dari istilah performance yang artinya adalah prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapain kerja atau hasil kerja.17 Kinerja juga disitilahkan 

dengan performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga prestasi kerja atau 

pelaksanaan kerja atau pencapain kerja atau hasil kerja/ unjuk kerja/ penampilan 

kerja. Kemampuan (ability) biasanya diperoleh melalui pelatihan, pengalaman dan 

pendidikan, sedangkan motivasi (motivasion) merupakan dorongan khusus dan 

hasrat seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik.

Sementara Prawirosentono merumuskan pengertian kinerja yaitu:

Hasil kinerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral etika.18

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan seseorang mengelolah dan 

mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang harapkan.  Uapay untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

itu tidak lepas dari peran kepala sekola sebagai pemimipin disekolah tersebut. 

                                                            
17Bab_II. Pdf- Adobe Reader di akses pada tanggal 9-9-2016
18Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun 

Organisasi Kompetitif Menjelang perdagangan Bebas Dunia, Edisi Pertama( yogyakarta: t.p 1999) 
hal. 53
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Peningkatan mutu pendidikan sekolah itu merupakan kinerja kepala sekolah, 

dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dilihat apakah visi, misi dan tujuan 

sekolah yang telah ditentukan sebelumnya sudah tercapai. Jika, sudah tercapai 

dapat dikatan bahwa kinerja kepala sekolah itu baik.

Kinerja kepala sekolah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai 

oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung 

jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatan baik, jika target atau tujuan sekolah 

dapat dicapai. Semua ini didukung oleh komptensi, sikap, motivasi dari warga 

sekolah meliputi kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para siswa, dan 

komite sekolah. Semua bekerja dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

menghasilkan prestasi. Adapun kriteria kinerja kepala sekolah sebagai berikut:

a) Mamapu menyususn perencanaan.

b) Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah.

c) Mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat.

d) Mampu membina hubungan kerja yang harmonis.

e) Mampu memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga /isntasi 

lain.

f) Mampu mengelola adminitrasi sekolah dan lingkungan sekolah-

masyarakat.19

4. Tugas Dan Fungsi Kepala Sekolah.

                                                            
19Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 172
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Kepala sekolah merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai edukator, manejer, administrator, supervisor, leader, 

innovator, motivator. Ketujuh  tugas dan fungsi kepala sekolah harus dilakukan 

sebagai pendidik dan memberikaan contoh teladan kepada para guru, staf dan 

siswa.

a. Kepala Sekolah Sebagai Educator

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah 

harus memiliki startegi yang tepat untuk meningkatkan profesioanal 

tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusip, memberikan nasehat kepada kepada siswa sekolah dan 

memberikam dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan.

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan 

usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-

sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.

c. Kepala Sekolah Sebagai Adminitrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusuna, dan pendokumenan seluruh program sekolah.



17

Kepala sekolah sebagai administrator khususnya dalam 

meningkatkan kinerja kepala sekolah dan prodektifitas sekolah, dapat 

dianilisis berdasarkan beberapa pendekatan-pendekatan, baik 

pendekatan sifat, pendekatan perilaku, maupun pendekatan situsional.

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus 

untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas 

sehari-hari disekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk memberikan layanan baik orang tua peserta 

didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai 

masyarakat belajar yang lebih efektif.

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leder harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan. 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader 

dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan, terhadap tenaga 

kependidika, visi dan misi sekolah, kemapuan mengambil keputusan 

dan kemampuan berkomunikasi.

f. Kepala Sekolah Sebagi Innovator

Kepala sekolah sebagi innovaator memiliki strategi yang tepat 

untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 
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gagasa baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, membeerikan teladan 

kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah.

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki startegi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dan staf 

dalam melakukan berbagai tugas dan dungsinya. Kepala sekolah 

mampu memotivassi seluruh tenaga kependidikan dan staf di sekolah.

B. Deskripsi Mutu Pendidikan Menurut BNSP (Badan Nasioanal Mutu 
Pendidikan) 

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sistem, sedangkan pembelajaran merupakan 

salah satu dari kegiatan pendidikan. Sebagai suatu sistem, pendidika adalah suatu 

kegiatan yang berkelanjutan, dan melibatkan banyak komponen, antara lain: (a) 

peserta didik (raw input); (b) input instrument (instrumental input, seperti 

pendidik, tujuan, bahan/program/kurikulum, metode, prasarana dan sarana); input 

lingkungan (environmental input) seperti situasi dan kondisi lingkungan 

pendidikan; keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan; (d) pelaksanaan 

pendidikan (process); (e) lulusan (product). Mutu lulusan banyak ditentukan oleh 

ketersediaan (kualitas dan kuantitas) komponen pendidikan serta keberfungsian 

yang berarti masing-masing komponen sesuai dengan perannya dalam 

pelaksanaan pendidikan sebagai suatu sistem. Kualitas pelaksanaan pendidikan 

banyak pula ditentukan oleh peserta didik, pendidik (seperti Dosen, Guru, 
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Instruktur, Pamong Belajar, Widyaiswara, dan Tutor), kurikulum/materi pelajaran, 

fasilitas, alat dan media, sarana dan prasarana serta lingkungan pembelajaran.20

Pendidikan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari semua komponen 

sistem pendidikan. Apabila semua komponen pendidikan pendidikan berfungsi 

secara optimal menurut fungsinya masing-masing, berinteraksi dan bersinergis 

secara positif dalam mencapai tujuan, maka akan “terlahir” lulusan yang 

berkembang secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kediriannya. 

Sebaliknya kualitas lulusan akan tercederai, apabila komponen sistem pendidikan 

tidak optimal dan jauh dari fungsi yang seharusnya.21Oleh karenanya, seluruh 

komponen yang bertanggungjawab terhadap pendidikan itu, selayaknyalah 

melaksanakan tugas pokoknya sehingga kinerjanya tercapai secara utuh dan 

menyeluruh. Tanpa adanya kinerja yang menyeluruh, maka pencapaian tujuan 

pendidikan tidak tercapai dengan efektif.22

Mutu sebagai tujuan atau hasil akhir yang akan di capai pendidikan, tidak 

hanya melibatkan guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan peserta 

didik, tetapi juga melibatkan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas. 

Pengawas adalah mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas 

mampu memberikan bantuan kepada guru agar proses dan hasil pendidikan 

menjadi bermutu.23

                                                            
20A. Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: pilar penyedia informasi dan 

kegiatan pengendalian mutu pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44.
21Ibid. 20
22Amiruddin, et. al., ads., Manajemen Pengawasan Pendidikan (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2006), h 101.
23Ibid., h. 101-102.
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Mutu pendidikan ditempat tertentu merupakan miniatur dari mutu 

pendidikan secara nasional. Dikatakan demikian karena proses dan hasilnya 

mencerminkan apa yang terjadi secara Nasional. Namun demikian, dalam proses 

mencapai pendidikan yang bermutu itu, pengawas menjadi bagian dalam 

meningkatkan mutu. Mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru 

akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang 

bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu, dan pada akhirnya jika 

semua itu bersinerji akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. 24

Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling 

berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang 

kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi 

pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses 

penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas 

pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta 

pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. 

Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia 

dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk 

pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) 

analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.25

                                                            
24Ibid., h. 102
25Moerdiyanto, op. cit., h. 4.
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2. Pendidikan Menurut BNSP (Badan Nasional Standar Mutu 

Pendidikan)

Badan Nasioanal Pendidikan Standar Pendidikan(BNSP)

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional 

merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

produktivitas nasional. Disamping itu, merupakan acuan penyelenggaraan serta 

bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang 

memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai 

dengan kemampuanya masing-masing. Jika standar kompetensi, dan standar mutu 

pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional, kemudian dituangkan dalam kurikulum, serta ditunjang oleh guru dan 

kepala sekolah professional, maka pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

SDM berkualitas mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang 

berkepanjangan, serta dapat mengikuti percepatan informasi dalam era 

globalisasi.26

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan 

dalam sistem standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar 

Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional 

Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

                                                            
26Ibid., h. 23
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat.

Adapun yang menjadi dasar hukum kegiatan penyusunan standar dan 

evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional.

5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang 

Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan.27

Berdasarkan regulasi dalam pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional Pasal 35 (1,2,3), dinyatakan bahwa: Standar 
                                                            

27Badan Standar Nasional Pendidikan, Kinerja BSNP Tahun 2014, (Jakarta Selatan: 
BSNP, 2014). http://www.academia.edu/14429580/Badan_Standar_Nasional_Pendidikan (01 
April 2016), h. 8.
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nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Standar 

nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; 

Pengembangan standarnasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan 

pencapaiannya secara nasional dilaksanakanoleh suatu badan standardisasi, 

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.28

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional 

yang bermutu. Tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nsaional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan 

nasional dlakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) menjadi acuan dalam penjaminan mutu dalam arti bahwa dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP menjadi kriteria minimal 

yang harus di penuhi untuk delapan komponen system pendidikan, yaitu 

kompetisi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.29

Berikut akan kami uraikan ruang lingkup delapan(8) Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).

A. Standar Isi

                                                            
28I Made Alit Mariana, op. cit., h. 12.
29Danny Meirawan, op. cit., h. 18.
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Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi 

tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.30

B. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, Kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum 

untuk jenis pendidikan umum, kejujuran, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

2) Kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4) Kelompok mata pelajaran estetika;

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Setiap kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara 

holistic, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok 

mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua 

                                                            
30E. Mulyasa, op. cit., h. 24
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kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan 

kelulusan.

Kurikulum dan silabus dalam berbagai jenis dan jenjang 

pendidikan menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran 

membaca serta menulis, kecakapan berhitung, dan kecakapan 

berkomunikasi.

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan 

melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, 

kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, 

olah raga, dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kpribadian 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak 

mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan 

jasmani.

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, 

metematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, 

keterampilan, kejujuran, teknologi informasi dan komunikasi, serta 

muatan local yang relevan.

4) Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan 

dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan 

muatan local yang relevan.
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5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan jasmani, olah raga, 

pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal 

yang relevan.31

C. Beban Belajar 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan 

beban belajar adalah sebagai berikut:

1) Beban belajar untuk pendidikan dasar dan menengah menggunakan 

jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan system 

tatap muka, penugasan terstruktur sesuai kebutuhan dan ciri khas 

masing-masing.

2) Pendidikan yang berbasis agama dapat menambahkan beban 

belajar untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu 

efektif dan tatap muka, dan persentase beban belajar ditetapkan 

dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang 

menerapkan system Satuan Kredit Semester (SKS) ditetapkan

dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

                                                            
31Ibid., h. 24-26
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5) Beban belajara pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam 

bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri 

yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan, yang secara efektif 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

6) Kurikulum untuk SMP dan SMA, serta bentuk lain yang sederajat 

dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup (kecakapan pribadi, 

kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasiona), 

serta pendidikan berbasis keunggulan lokal.

7) Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan 

local dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang 

bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang selalu 

memperoleh akreditasi.

8) Beban SKS minimal dan maksimal bagi program pendidikan tinggi 

ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP, 

sedangkan beban SKS efektif diatur oleh masing-masing perguruan 

tinggi.32

D. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang 

disusun BSNP.

                                                            
32Ibid., h. 26-27
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2) Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan dan

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan, dibawah supervise dinas pendidikan 

Kabupaten/Kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab 

dibidang pendidikan.

3) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervise 

dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dan departemen agama yang 

bertanggungjawab di bidang pendidikan.

4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di 

perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-

masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional 

Pendidikan.

E. Kalendaer Pendidikan/Akademik

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan 

kalender pendidikan/akademik adalah sebagai berikut:

1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan 

tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif, dan hari 

libur;

2) Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya 

satu minggu, dan jeda antara semester.



29

3) Kalender pendidikan/kalender akademik untuk setiap satuan 

pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.33

1. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP, 

dan di tetapkan dengan Peraturan Menteri. Secara garis besar standar proses 

pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

b. Dalam proses pembelajaran, pendidikan memberikan keteladanan.

c. Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan pengawasan pembelajaran, untuk terlakasananya peroses 

pembelajaran yang efektif dan efisien.

d. Perencanaan proses pembelajaran meliiputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar. 

                                                            
33Ibid., h. 28
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e. Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal 

perserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, 

rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio 

maksimal jumlah peserta didik per pendidik.

f. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan 

budaya membaca dan menulis.

g. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, 

dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan 

perorangan atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai.

h. Untuk mata pelajaran selain kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian 

obeservasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu 

kali dalam satu semester.

i. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervise, 

evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang 

diperlukan.34

2. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa: “Standar kompetensi 

lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, 

                                                            
34Ibid., h. 28-29
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pengetahuan, dan keterampilan”. Secara garis besar Standar Kompetensi Lulusan 

tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi 

untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan.

b. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan 

untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih 

lanjut.

c. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut.

d. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah 

kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kesecerdasan, pengetaahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

e. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

berakhlak mulia, memiliki pengetaahuan, keterampiilan, kemandirian 

dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, 

teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
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f. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah serta 

pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan 

pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.35

Sosok manusia Indonesia lulusan dari berbagai jenjang pendidikan 

seharusnya memiliki ciri atau profil sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

a. Tumbuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa;

b. Tumbuh sikap beretika (sopan santun dan beradab);

c. Tumbuh penalaran yang baik (mau belajr, ingin tahu, senang 

membaca, memiliki inovasi, berinisiatif dan bertanggung jawab);

d. Tumbuh kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan, dapat 

bekerja sama dengan teman, dapa berkompetisi); dan

e. Tumbuh kesadaran untuk menjada kesehatan badan.

2. Pendidikan Menengah Umum

a. Memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

melalui mapan;

b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik (dalam kajian materi kurikulum, 

kreatif, inisiatif, serta memiliki tanggung jawab) dan penalaran 

sebagai penekanannya.;

                                                            
35Ibid., h. 29-30
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d. Kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan 

perundang-undangan, dapat bekerja sama, mampu bersaing, 

toleransi, mengharagai hak orang lain, dapat berkompromi); dan

e. Dapat mengurus dirinya dengan baik.

3. Pendidikan Menengah Kejuruan

a. Memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa melalui mapan;

b. Memiliki etika(sopan santundan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik (untuk mengerjakan keterampilan 

khusus, inovatif dalam arah tertentu, kreatif dibidangnya, banyak 

inisiatif di bidangnya serta bertanggung jawab terhadap karyanya) 

dan keterampilan sebagai penekanannya;

d. Memiliki kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan 

hukum, dapat bekerja sama, mampu bersaing, toleransi, 

menghargai hak orang lain, dapat berkompromi);

e. Memiliki kemampuan berkompetensi secara sehat; dan 

f. Dapat mengurus dirinya dengan baik.36

4. Pendidikan Tinggi

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik terutama dibidang keahliannya 

(berwawasan kedepan dan luas, mampu mengambil data dengan 

                                                            
36Ibid, h. 31-32
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akurat dan benar, mampu melakukan analisa, berani 

mengemukakan pendapat, berani mengakui kesalahan, beda 

pendapat dan mengambil keputusan sendiri);

d. Kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar perundang-undangan, 

toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi);

e. Memiliki kemampuan berkompetisi secara sehat; dan

f. Dapat mengurus dirinya dengan baik.37

5. Pendidikan Luar Sekolah

Meskipun pendidikan luar sekolah diarahkan untuk keterampilan 

tertentu dalam berbagai tingkatan usia, acuan seperti pendidikan dalam 

institusi sekolah secara berjenjang dapat dirujuk untuk tujuan 

pendidikannya.38

6. Pendidikan Keluarga

Pendidikan pada kenyataannya lebih banyak dilakukan dilingkungan 

rumah dibandingkan dengan di luar rumah. Sehubungan dengan itu 

perlu pengertian orang tua tentang peranannya sebagai “guru” di 

rumah, dan rumah sebagai “sekolah” bagi-bagi anak-anaknya. Dengan 

demikian pendidikan keluarga lebih ditujukan kepada masalah 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, estetika, 

norma (baik dan buru), kemampuan berkomunikasi dengan baik serta 

cara menjaga kesehatan tubuh dan dirinya.

                                                            
37Ibid., h. 32
38Ibid.
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Adapun standar kompetensi lulusan untuk Taman Kanak-Kanak dan 

Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah, serta 

Sekolah Menengah adalah sebagai berikut (Depdiknas, 2002).39

a. Kompetensi Lulusan Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal

Setelah mengikuti program Taman Kanak-kanak dan Raudhatul 

Athfal, anak memiliki kompetensi sebagai berikut:

1) Menunjukan pemahaman positif tentang diri dan percaya diri.

2) Menunjukan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain 

dan alam sekitar.

3) Menunjukan kemampuan berfikir runtut.

4) Berkomunikasi secara efektif.

5) Terbiasa hidup sehat.

6) Menunjukan kematangan fisik.

b. Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah

Tamatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah diharap memiliki 

kempetensi sebagai berikut:

1) Mengenali dan berprilaku sesuai dengan ajaran agama yang 

diayakini.

2) Mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos 

kerja, dan peduli terhadap lingkungan.

3) Berfikir secara logis, kritis dan kreatif serta berkomunikasi 

melalui berbagai media.

                                                            
39Ibid, h. 33
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4) Menyenangi keindahan.

5) Mejalankan pola hidup bersih, bugar dan sehaat.

6) Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

c. Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah

Sekolah menengah yang bersifat umum terdiri atas: 1) Sekolah 

Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan 2) Sekolah 

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.

Tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Meyakini, memahami dan menjalankan ajaran agama yang 

diyakini dalam kehidupan.

2) Memahami dan menjalankan hak serta kewajiban untuk 

berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertaanggung 

jawab.

3) Berpikir secara logis, kritis, kreatif inovatif, memecahkan 

masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media.

4) Menyenangi dan menghargai seni.

5) Menjalankan pola hidup bersih, bugar dan sehat.

6) Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta 

dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Tamatan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:
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1) Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran 

agama yang dianutnya.

2) Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan 

kebersamaan dalam kehidupan.

3) Mengausai pengetahuan dan keterampilan akademik serta 

beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan.

4) Mengailhgunakan kemampuan akademik dan keterampilan 

hidup di masyarakat local dan global.

5) Berekspresi dan menghargai seni.

6) Menjaga kebersihan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

7) Berpartisipasi den berwawasan kebangsaan dalam kehidupan 

mesyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bernegara secara 

demokratis.40

3. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

Secara garis besar standar pendidikan dan tenaga kependidikan tersebut dapat 

diekspresikan sebagai berikut:

1) Pendidikan harus memiliki kualifiksi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemapuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

                                                            
40Ibid., h. 34-35
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2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di 

penuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau 

sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

3) Kompetensi sebagaii agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a) Kompetensi pedagogik;

b) Kompetensi kepribadian;

c) Kompetensi professional; dan

d) Kompetensi sosial.

4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki 

keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi 

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran oleh 

BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

6) Pendidikan pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan pendidikan 

anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk PAUD.

7) Pandidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
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a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, 

kependidikan lain, atau psikologi;

c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

8) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

9) Pendidikan pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

10) Pendidikan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 
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c) Sertifikat profesi guru untuk SDLB, SMPLB dan SMALB.

11) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

12) Pendidikan pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan 

minimum:

a) Lulusan diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1) untuk program 

diploma;

b) Lulusan program magister (S-2) untuk program sarjana (S-1); dan

c) Lulusan program doctor (S-3) untuk program magister (S-2) dan 

program doctor (S-3)

Dalam Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan juga dikemukakakn 

berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain dikemukakan bahwa 

untuk kepala sekolah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan 

masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP 

dan ditetapkan dengan peraturan menteri, yang secara umum adalah sebagai 

berikut: (a) berstatus sebagai guru; (b) memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; (c) memiliki pengalaman belajar sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun; (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang 
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pendidikan. Disampping itu dikemukakan pula kriteria pengawas dan kriteria 

penilik yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan 

menteri.41

4. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteri minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat berkreasi, dan berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yang dalam garis besarnya adalah sebagai 

berikut.

a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki saran yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, buku dan sumber belajara lainnya. Bahan habis 

pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan spendidikan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang labolatoriumm, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya 

dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, 

                                                            
41Ibid., h. 42-43
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tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

c) Standar keragaman jenis peralatan labolatorium, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), labolatorium bahasa, labolatorium computer, dan 

peralatan pembelajaran lain, pada satuan pendidikan dinyatakan dalam 

daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia;

d) Standar jumlah perlatan di atas, dinyatakan dalam rasio nominal 

jumlah peralatan peserta didik; 

e) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis 

buku diperpustakaan satuan pendidikan;

f) Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio 

minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata 

pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik;

g) Kekayaan isi, bahasa, penyajian dan kegarfikan buku teks pelajaran 

dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

h) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap dinyatakan dalam rasio 

jumlahsumber belajar dan karakteristik satuan pendidik.

i) Satandar rasio luas ruang kelas dan laus bangunan per peserta didik 

dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

j) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah adalah adalah kelas B; sedangkan pada satuan pendidikan 

tinggi adalah kelas A.
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k) Pada derah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan 

pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

l) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada ketetapan 

meteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan 

umum.

m) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung 

jawab satuan pendidikan yang bersanguktan, serta dilakukan secara 

berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai 

yang ditetaapkan dengan Peraturan Menteri.

5. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pandidikan. Garis besar standar 

pengelolaan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut.

a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan 

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan yang 

akuntabilitas.

b. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang 

diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan 

kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, 
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operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan 

lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

c. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur:

1) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus;

2) Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukan seluruh kategori 

aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara 

semesteran, bulanan dan mingguan;

3) Struktur organisasi satuan pendidikan;

4) Pembagian tugas diantara pendidik;

5) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;

6) Peraturan akademik;

7) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib 

pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

8) Kode etik hubungan antara sesame warga di dalam lingkungan 

satuan pendidikan dengan masyarakat;

9) Biaya operasional satuan pendidikan.

d. Setiap satuan pendidikan di kelola atas dasar rencana kerja tahunan 

yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah 

satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

e. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencan kerja tahunan 

harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah/madrasah, sedangkan untuk 
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pendidikan tinggi harus disetujui oleh lembaga berwewenang 

sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, 

dan akuntabel.

g. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, 

evaluasi, pelaporan dan tingkat lanjut hasil pengawasan.

h. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-

pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk 

menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

i. Supervise yang meliputi sepervisi manajerial dan akademik dialakukan 

secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik 

satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

j. Pelaporan hasil pengawasan dialakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik 

satuan pendidikan.

k. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib 

menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan 

pendidikan, termasuk memberikan sangsi atas pelanggaran yang 

ditemukannya.

l. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang 

pendidikan dengan memperioritaskan program:
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1) Wajib belajar;

2) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 

menengah;

3) Penuntasan pemberantasan buta aksara;

4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

5) Peningkatan status guru sebagai profesi;

6) Akreditasi pendidikan;

7) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat;

8) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan 

dengan memperioritaskan program:

1) Wajib belajar;

2) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 

menengah dan tinggi;

3) Penuntasan pemeberantasan buta aksara;

4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

5) Peningkatan status guru sebagai profesi;

6) Peningkatan mutu dosen;

7) Standarisasi pendidikan

8) Akreditasi pendidikan;
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9) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan local, 

nasional, dan global;

10) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; 

dan

11) Penjaminan mutu pendidikan nasional.

n. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 

bertaraf internasional.

o. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan untuk 

menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.42

6. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya 

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi 

satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 

kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan.

Dalam garis besarnya standar pembiayaan ini mencakup hal-hal sebagai 

berikut.

                                                            
42Ibid., h. 45-48
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a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, 

dan biaya personal.

b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikelurakan oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur 

dan berkelanjutan.

d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan 

atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung 

berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportassi, konsumsi, pajak, asuransi, dan 

sebagainya.

e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri berdasarkan usulan BSNP.

7. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar 

peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar 

penilaian ini, dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian 



49

hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar 

oleh pemerintah.

b. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 

(1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan tinggi.

c. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

d. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata 

pelajaran.

e. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

f. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan 

akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan 

sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

g. Hasil ujian nasilonal dijadikan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk: (1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; (2) 

dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan 

kelulusan peserta didik; (4) pembinaan dan pemberian bantuan 
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kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan.

h. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa 

dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum 

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

i. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.

j. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh 

program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada 

penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran.

k. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompk mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan lulus Ujian Nasional.

l. Kelulusan pesrta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh 

BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.43

Delapan standar nasional pendidikan (SNP) diatas sebagai arah 

pengelolaan pendidikan di sekolah, juga merupakan acuan dalam sistem 

pejaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Sistem penjaminan mutu 

dimulai dari sistem pembelajaran oleh guru mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah oleh kepala sekolah, pembinaan sekolah di jenjang kabupaten dan 

                                                            
43Ibid, h. 43-45
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kota oleh Dinas Pendidikan, dan pembinaan sekolah pada jenjang provinsi 

oleh lembaga yang bertanggungjawab tentang Pendidikan di tingkat 

provinsi.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar 

peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar 

penilaian ini, dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

m. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian 

hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar 

oleh pemerintah.

n. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 

(1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan tinggi.

o. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

p. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata 

pelajaran.
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q. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

r. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan 

akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan 

sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

s. Hasil ujian nasilonal dijadikan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk: (1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; (2) 

dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan 

kelulusan peserta didik; (4) pembinaan dan pemberian bantuan 

kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan.

t. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa 

dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum 

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

u. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.

v. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh 

program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada 

penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran.
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w. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompk mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan lulus Ujian Nasional.

x. Kelulusan pesrta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh 

BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.44

Delapan standar nasional pendidikan (SNP) diatas sebagai arah 

pengelolaan pendidikan di sekolah, juga merupakan acuan dalam sistem 

pejaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Sistem penjaminan mutu 

dimulai dari sistem pembelajaran oleh guru mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah oleh kepala sekolah, pembinaan sekolah di jenjang kabupaten dan 

kota oleh Dinas Pendidikan, dan pembinaan sekolah pada jenjang provinsi 

oleh lembaga yang bertanggungjawab tentang Pendidikan di tingkat 

provinsi. 

C. Kajian Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya 

tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun 

beberapa penelitian yang tema sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis 

terkait dengan Preferensi Siswa Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ari Khozin Efefendi 

dengan Judul penelitian “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkatkan Mutu 

                                                            
44Ibid, h. 43-45
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Pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung 

Kidul” hasil penelitian menemukan  peran yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yaitu peningkatan profesionalisme tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan proses pembelajaran siswa, 

pembenahan sarana dan prasarana pendidikan,  pembenahan manajemen 

pengelolaan sekolah.45

Kedua adalah suatu kajian yang dilakukan oleh Kholid Mu’min denagn 

judul “Kebijakan Kepala sekolah Dalam Peningkatan Mutu di SMKN 

MA’ARIFNU 1 AJIBARANG” dalam kajiannya beliau menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan.

2. Pelaksanaan

Mengikut sertakan para guru untuk mengikuti program pelatihan dan 

pembinaan guru, peningkatan kualitas siswa yaitu dengan cara membuat kelas 

khusus produktif, melaksanakan prekerin industri, menjalin kerjasama dengan 

dunia usaha dan industri. 46

Ketiga adalah suatu kajian yang di lakukan oleh Moerdiyanto, seorang 

Dosen jurusan manajemen UNY, dengan judul Stragi Pelaksanaan Sistem 

                                                            
45Ari Khozin, Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 

( Studi Pada SD Muhamammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul Periode Tahun 2007-
2013)  Skripsi ( Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2015)

46Kholid Mu’min, Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Siswa Di SMK 
MA’ARIFNU  1 AJIBARANG, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2015)
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Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam 

kajiannya beliau menarik empat (4) kesimpulan, yaitu: 

1. Kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang 

tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, 

dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk 

mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru 

dan peningkatan hasil belajar siswa.

2. SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu 

berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah 

menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu 

sekolah.

3. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang 

memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang 

memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan 

tinggi.

4. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif 

dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas 

dan aksesibilitas data untuk ujuan penjaminan dan peningkatan mutu.47

                                                            
47Moerdiyanto, “Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) 

Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota” (diterbitkan dalam artikel penjaminan mutu 
pendidikan/Strategi MSPK, 10 Maeret 
2011).http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Drs.%20Moerdiyanto,%20M.Pd./ARTIKE
L%20PENJAMINAN%20MUTU%20PENDIDIKAN.pdf(13 pril 2017), h. 18.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Preferensi. 

1. Pengertian Preferensi. 

Preferensi berasal dari bahasa inggris “preference” yaitu something, prefered,one’s first choice, greater liking, giving of priority advantage to something, yang berarti sesuatu yang lebih diminati, sesuatu pilihan utama, merupaka kebutuhan prioritas dan memberikan keuntungan yang lebih baik. Preferensi mengandung pengertian kecenderungan dalam memilih atau prioritas yang diinginkan. Preferensi atau selerah adalah sebuah sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, ini mengasumsikan pilihan rialitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternative tersebut, berdasarkan kesenangan , kepuasan, gratifikasi pemenuhan, kegunaan yang ada. Lebih luas lag,i bisa dilihat sebagai sumber dari motivasi.[footnoteRef:2] [2: Simon dan shister, PDF, Adode Reader akses 19-9-2016] 


Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, preferensi berarti (hak untuk) didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, prioitas, pilihan, kecenderungan, kesukaan. Preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ilmu ekonomi. Ini mengasumsikan dari peringatakan alternative tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gartifikasi, pemenuhan yang ada.  Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa dapat di simpulkan bahwa preferensi merupakan suatu ketertarikn seseorang dalam melihat sesuatu yang diminati, sesuatu pilihan utama, merupakan kebutuhan prioritas dan memberikan keuntungan yang lebih.[footnoteRef:3] [3: Saraswati. Pdf- Adobe Reader akses  20-9-2016] 


Menurut Salvatore:

Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam menyusun prioritas pemilihan agar dapat mengambil keputusan minimalnya ada dua sikap berkaitan dengan preferensi konsumen yaitu suka p(prefer) dan atau sama-sama disukai (indifference).[footnoteRef:4] [4: Yuliana Rahayu_06bab,_10090211002_skr_2016. Pdf_Adobe Reader  akses 7-12-2016] 


Menurut Poteus sebagai berikut:

Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah perception  (persepsi), attitude  (sikap),  value  (nilai), preference (kecenderungan) dan satisfaction (kepuasan). Komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam dalam mengambil keputusan.

Perception (persepsi) adalah sebagai proses dimana proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimuli menjadisesuatu yang bermakna. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macambentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera kita, seperti segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat,segala sesuatu yang bisa didengar, dan segala sesuatu yang bisa diraba.Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut dengan sensory receptor(organ yang menerima input stimuli atau indera) dan selanjutnya akanmengakibatkan adanya respon dari individu yang menerima stimuli tersebut. adapun respon langsung dari organ sensory receptor disebut dengansensansi, dimana sensasi setiap individu tidak sama dengan individu yanglainnya.[footnoteRef:5] [5: Tatik Suryani. Perilaku Konsumen; Implikasinya pada Strategi Pemasaran, Jogjakarta : Graha Ilmu, 2012,  h. 97-98] 


attitude  (sikap) Sikap merupakan interaksimanusia dengan objek tertentu. Sikap bukanlah tindakan yang mempunyaihubungan yang saling terkait antara objek yang satu dengan objek yang lain,namun sikap merupakan sesuatu yang mengarah pada tujuan dalammembentuk tindakan, ucapan, perbuatan emosi seseorang. Dalam hal inisikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain,komponen tersebut antara lain :

a.  Komponen kognitif, yaitu berupa pengetahuan, kepercayaan, atau  pikiran, yang  didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.

b.  Komponen affektif, yaitu menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai yang menyenangkan atau tidakmenyenangkan.

c.  Komponen perilaku, komponen ini melibatkan predisposisibertindak suatu objek.

Penjelasannya bahwa, komponen perilaku dipengaruhi oleh komponen kognitif dan affektif. Bila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, ia akan siap membantu, memperhatikan dan berbuat sesuatu yang menguntunkan objek itiu. Begitu pula sebaliknya. Dalam pemasaran, seseorang telah melakukan suatu sikap positif dan negative terhadap suatu produk-produk tertentu, sikap dilakukan berdasarkan pandangan seseorang terhadap produk dan proses belajar, baik dari pengalaman atau dari yang lain.

value (nilai) mengandung unsur pertimbangan yang mengembang gagasan-gagasan individu mengenai apa yang benar, baik  dan diinginkan. Nilai mempunyai atribut intensitas yang menjelaskan bahwa perilaku atau bentuk akhir keberadaannya adalah penting.

Satisfaction (kepuasan) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan (atau hasil) terhadap  ekspetasi mereka. Apabila kinerja berada di atas persepsi siswa, maka siswa akan sangat puas dan demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada berada dibawah persepsi siswa, maka siswa akan kecewa. 

Sedangkan untuk komponen preferensi atau kecenderungan dipengaruhi oleh nilai, sikap serta persepsi. Artinya kecenderungan akan ada setelah individu memiliki persepsi sendiri, nilai dan juga sikap terhadap pekerjaan yang akan dipilihnya. Preferensi sendiri akan mempengaruhi bagaimana kepuasan dari objek yang telah dipilih nantinya. Selain itu preferensi juga dipengaruhi faktor lainnya yaitu motivasi atau dorongan dari lingkungan sekitar. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan.[footnoteRef:6] [6:   S-_GEO_ 1005724 _Chapter (2). Pdf – Adobe Reader diakses pada tanggal 6-12-2016] 




2. Pengertian Kepala Sekolah.

	Kepala sekolah terdiri dari kata “kepala dan sekolah.” Kata kepala sekolah dapat diartikan “ketua atau pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan “ sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerimah dan memberi pelajaran.[footnoteRef:7] [7: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaska, 1988), hal.420] 


	Kepala sekolah adalah sosok yang memegang peran penting dalam perkembangan sekolah, maka ia harus berjiwa pemimpin untuk mengatur bawahannya seperti guru-guru, pegawai TU, dan pegawai lainnya. Selain itu, juga mengatur siswa hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua. Tercapai tidaknya tujuan sekolah sepenuhnya bergantung pada kebijakan kepala sekolah kepada bawahanya.[footnoteRef:8] Seseorang pemimpin tidak boleh menjadi vakidiot yang hanya tahu bidangnya saja. Ia harus berwawasan luas karena harus memimpin bawahannya dari berbagai macam disiplin dan bidang. Ia bukan yang mengetahui segala-segalanya tetapi terbuka untuk segala-segalanya dan semuanya.[footnoteRef:9] Secara sederhana kepala sekolah dapat definisikan sebagai seorang tenaga fungsioanal guru yang beeri tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar atau tempat dimana terjadi interaksi antaraa guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pembelajaran.[footnoteRef:10] Kegiatan kemimpinan harus dilaksanakan oleh orang memiliki jabatan tertentu dilingkungan yang memuat sejumlah orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemimpin( leader) sedangkan kegaiatannya disebut sebagai kepemimpinan (leadership).[footnoteRef:11] Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tindakan dan tingkah laku orang lain.[footnoteRef:12] [8:  Yusak Burhanudin,  Adminitrasi Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 119.]  [9:  J.I.G.M. Drost, Sekolah Mengajar atau Mendidik (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 258]  [10:  Wahyo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83]  [11:  Hadari Nawawi, Adminitrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 78]  [12:  Ibid, hal. 79] 




3. Kinerja Kepala Sekolah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Depdikbud) kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi diperhatikan atau kemampuan kerja. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Lembaga Adminitrasi merumuskan kinerja merupakan terjemahan bahasa dari istilah performance  yang artinya adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapain kerja atau hasil kerja.[footnoteRef:13] Kinerja juga disitilahkan dengan performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapain kerja atau hasil kerja/ unjuk kerja/ penampilan kerja. Kemampuan (ability) biasanya diperoleh melalui pelatihan, pengalaman dan pendidikan, sedangkan motivasi (motivasion) merupakan dorongan khusus dan hasrat seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. [13: Bab_II. Pdf- Adobe Reader di akses pada tanggal 9-9-2016] 


Sementara Prawirosentono merumuskan pengertian kinerja yaitu:

Hasil kinerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral etika.[footnoteRef:14] [14: Manajemen Sumber Daya Manusia:  Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang perdagangan Bebas Dunia, Edisi Pertama( yogyakarta: t.p 1999)  hal. 53] 


	 Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan seseorang mengelolah dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang harapkan.  Uapay untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu tidak lepas dari peran kepala sekola sebagai pemimipin disekolah tersebut. Peningkatan mutu pendidikan sekolah itu merupakan kinerja kepala sekolah, dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dilihat apakah visi, misi dan tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya sudah tercapai. Jika, sudah tercapai dapat dikatan bahwa kinerja kepala sekolah itu baik.

 Kinerja kepala sekolah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatan baik, jika target atau tujuan sekolah dapat dicapai. Semua ini didukung oleh komptensi, sikap, motivasi dari warga sekolah meliputi kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para siswa, dan komite sekolah. Semua bekerja dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan prestasi. Adapun kriteria kinerja kepala sekolah sebagai berikut:

a) Mamapu menyususn perencanaan.

b) Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah.

c) Mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat.

d) Mampu membina hubungan kerja yang harmonis.

e) Mampu memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga /isntasi lain.

f) Mampu mengelola adminitrasi sekolah dan lingkungan sekolah-masyarakat.[footnoteRef:15] [15: Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 172] 


4. Tugas Dan Fungsi Kepala Sekolah.

Kepala sekolah merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai edukator, manejer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator.  Ketujuh  tugas dan fungsi kepala sekolah harus dilakukan sebagai pendidik dan memberikaan contoh teladan kepada para guru, staf dan siswa.

a. Kepala Sekolah Sebagai Educator

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus memiliki startegi yang tepat untuk meningkatkan profesioanal tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusip, memberikan nasehat kepada kepada siswa sekolah dan memberikam dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan.

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepala Sekolah Sebagai Adminitrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusuna, dan pendokumenan seluruh program sekolah.

Kepala sekolah sebagai administrator khususnya dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah dan prodektifitas sekolah, dapat dianilisis berdasarkan beberapa pendekatan-pendekatan, baik pendekatan sifat, pendekatan perilaku, maupun pendekatan situsional.

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari disekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan baik orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif.

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leder harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan, terhadap tenaga kependidika, visi dan misi sekolah, kemapuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.

f. Kepala Sekolah Sebagi Innovator

Kepala sekolah sebagi innovaator memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasa baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, membeerikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah.

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki startegi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dan staf dalam melakukan berbagai tugas dan dungsinya. Kepala sekolah mampu memotivassi seluruh tenaga kependidikan dan staf di sekolah.

B. Deskripsi Mutu Pendidikan Menurut BNSP (Badan Nasioanal Mutu Pendidikan) 



1. Pengertian Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sistem, sedangkan pembelajaran merupakan salah satu dari kegiatan pendidikan. Sebagai suatu sistem, pendidika adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan, dan melibatkan banyak komponen, antara lain: (a) peserta didik (raw input); (b) input instrument (instrumental input, seperti pendidik, tujuan, bahan/program/kurikulum, metode, prasarana dan sarana); input lingkungan (environmental input) seperti situasi dan kondisi lingkungan pendidikan; keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan; (d) pelaksanaan pendidikan (process); (e) lulusan (product). Mutu lulusan banyak ditentukan oleh ketersediaan (kualitas dan kuantitas) komponen pendidikan serta keberfungsian yang berarti masing-masing komponen sesuai dengan perannya dalam pelaksanaan pendidikan sebagai suatu sistem. Kualitas pelaksanaan pendidikan banyak pula ditentukan oleh peserta didik, pendidik (seperti Dosen, Guru, Instruktur, Pamong Belajar, Widyaiswara, dan Tutor), kurikulum/materi pelajaran, fasilitas, alat dan media, sarana dan prasarana serta lingkungan pembelajaran.[footnoteRef:16] [16: A. Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: pilar penyedia informasi dan kegiatan pengendalian mutu pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44.] 


Pendidikan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari semua komponen sistem pendidikan. Apabila semua komponen pendidikan pendidikan berfungsi secara optimal menurut fungsinya masing-masing, berinteraksi dan bersinergis secara positif dalam mencapai tujuan, maka akan “terlahir” lulusan yang berkembang secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kediriannya. Sebaliknya kualitas lulusan akan tercederai, apabila komponen sistem pendidikan tidak optimal dan jauh dari fungsi yang seharusnya.[footnoteRef:17]Oleh karenanya, seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap pendidikan itu, selayaknyalah melaksanakan tugas pokoknya sehingga kinerjanya tercapai secara utuh dan menyeluruh. Tanpa adanya kinerja yang menyeluruh, maka pencapaian tujuan pendidikan tidak tercapai dengan efektif.[footnoteRef:18] [17: Ibid. 20]  [18: Amiruddin, et. al., ads., Manajemen Pengawasan Pendidikan (Jakarta: Quantum Teaching, 2006), h 101.] 


Mutu sebagai tujuan atau hasil akhir yang akan di capai pendidikan, tidak hanya melibatkan guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan peserta didik, tetapi juga melibatkan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas. Pengawas adalah mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas mampu memberikan bantuan kepada guru agar proses dan hasil pendidikan menjadi bermutu.[footnoteRef:19] [19: Ibid., h. 101-102.] 


Mutu pendidikan ditempat tertentu merupakan miniatur dari mutu pendidikan secara nasional. Dikatakan demikian karena proses dan hasilnya mencerminkan apa yang terjadi secara Nasional. Namun demikian, dalam proses mencapai pendidikan yang bermutu itu, pengawas menjadi bagian dalam meningkatkan mutu. Mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu, dan pada akhirnya jika semua itu bersinerji akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. [footnoteRef:20] [20: Ibid., h. 102] 


Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.[footnoteRef:21] [21: Moerdiyanto, op. cit., h. 4.] 






2. Pendidikan Menurut BNSP (Badan Nasional Standar Mutu Pendidikan)

Badan Nasioanal Pendidikan Standar Pendidikan(BNSP)

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Disamping itu, merupakan acuan penyelenggaraan serta bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai dengan kemampuanya masing-masing. Jika standar kompetensi, dan standar mutu pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, kemudian dituangkan dalam kurikulum, serta ditunjang oleh guru dan kepala sekolah professional, maka pendidikan diharapkan dapat menghasilkan SDM berkualitas mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan, serta dapat mengikuti percepatan informasi dalam era globalisasi.[footnoteRef:22] [22: Ibid., h. 23] 


Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan dalam sistem standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Adapun yang menjadi dasar hukum kegiatan penyusunan standar dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan.[footnoteRef:23] [23: Badan Standar Nasional Pendidikan, Kinerja BSNP Tahun 2014, (Jakarta Selatan: BSNP, 2014). http://www.academia.edu/14429580/Badan_Standar_Nasional_Pendidikan (01 April 2016), h. 8.] 




Berdasarkan regulasi dalam pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Pasal 35 (1,2,3), dinyatakan bahwa: Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; Pengembangan standarnasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakanoleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.[footnoteRef:24] [24: I Made Alit Mariana, op. cit., h. 12.] 


Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nsaional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional dlakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan dalam penjaminan mutu dalam arti bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP menjadi kriteria minimal yang harus di penuhi untuk delapan komponen system pendidikan, yaitu kompetisi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.[footnoteRef:25] [25: Danny Meirawan, op. cit., h. 18.] 


Berikut akan kami uraikan ruang lingkup delapan(8) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

A. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.[footnoteRef:26] [26: E. Mulyasa, op. cit., h. 24] 


B. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, Kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejujuran, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

2) Kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4) Kelompok mata pelajaran estetika;

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Setiap kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistic, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.

Kurikulum dan silabus dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca serta menulis, kecakapan berhitung, dan kecakapan berkomunikasi.

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kpribadian dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan jasmani.

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, metematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejujuran, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan local yang relevan.

4) Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan local yang relevan.

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan jasmani, olah raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.[footnoteRef:27] [27: Ibid., h. 24-26] 


C. Beban Belajar 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan beban belajar adalah sebagai berikut:

1) Beban belajar untuk pendidikan dasar dan menengah menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan system tatap muka, penugasan terstruktur sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

2) Pendidikan yang berbasis agama dapat menambahkan beban belajar untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif dan tatap muka, dan persentase beban belajar ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan system Satuan Kredit Semester (SKS) ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

5) Beban belajara pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan, yang secara efektif ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

6) Kurikulum untuk SMP dan SMA, serta bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup (kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasiona), serta pendidikan berbasis keunggulan lokal.

7) Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan local dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang selalu memperoleh akreditasi.

8) Beban SKS minimal dan maksimal bagi program pendidikan tinggi ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP, sedangkan beban SKS efektif diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.[footnoteRef:28] [28: Ibid., h. 26-27] 


D. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun BSNP.

2) Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervise dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

3) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervise dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

E. Kalendaer Pendidikan/Akademik

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kalender pendidikan/akademik adalah sebagai berikut:

1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif, dan hari libur;

2) Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu, dan jeda antara semester.

3) Kalender pendidikan/kalender akademik untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.[footnoteRef:29] [29: Ibid., h. 28] 


1. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP, dan di tetapkan dengan Peraturan Menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

b. Dalam proses pembelajaran, pendidikan memberikan keteladanan.

c. Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran, untuk terlakasananya peroses pembelajaran yang efektif dan efisien.

d. Perencanaan proses pembelajaran meliiputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

e. Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal perserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik.

f. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

g. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perorangan atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

h. Untuk mata pelajaran selain kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian obeservasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

i. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervise, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.[footnoteRef:30] [30: Ibid., h. 28-29] 


2. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa: “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Secara garis besar Standar Kompetensi Lulusan tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

b. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.

c. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

d. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kesecerdasan, pengetaahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

e. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetaahuan, keterampiilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

f. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah serta pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.[footnoteRef:31] [31: Ibid., h. 29-30] 


Sosok manusia Indonesia lulusan dari berbagai jenjang pendidikan seharusnya memiliki ciri atau profil sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

a. Tumbuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Tumbuh sikap beretika (sopan santun dan beradab);

c. Tumbuh penalaran yang baik (mau belajr, ingin tahu, senang membaca, memiliki inovasi, berinisiatif dan bertanggung jawab);

d. Tumbuh kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan, dapat bekerja sama dengan teman, dapa berkompetisi); dan

e. Tumbuh kesadaran untuk menjada kesehatan badan.

2. Pendidikan Menengah Umum

a. Memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui mapan;

b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik (dalam kajian materi kurikulum, kreatif, inisiatif, serta memiliki tanggung jawab) dan penalaran sebagai penekanannya.;

d. Kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan perundang-undangan, dapat bekerja sama, mampu bersaing, toleransi, mengharagai hak orang lain, dapat berkompromi); dan

e. Dapat mengurus dirinya dengan baik.

3. Pendidikan Menengah Kejuruan

a. Memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui mapan;

b. Memiliki etika(sopan santundan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik (untuk mengerjakan keterampilan khusus, inovatif dalam arah tertentu, kreatif dibidangnya, banyak inisiatif di bidangnya serta bertanggung jawab terhadap karyanya) dan keterampilan sebagai penekanannya;

d. Memiliki kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan hukum, dapat bekerja sama, mampu bersaing, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi);

e. Memiliki kemampuan berkompetensi secara sehat; dan 

f. Dapat mengurus dirinya dengan baik.[footnoteRef:32] [32: Ibid, h. 31-32] 


4. Pendidikan Tinggi

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab);

c. Memiliki penalaran yang baik terutama dibidang keahliannya (berwawasan kedepan dan luas, mampu mengambil data dengan akurat dan benar, mampu melakukan analisa, berani mengemukakan pendapat, berani mengakui kesalahan, beda pendapat dan mengambil keputusan sendiri);

d. Kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar perundang-undangan, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi);

e. Memiliki kemampuan berkompetisi secara sehat; dan

f. Dapat mengurus dirinya dengan baik.[footnoteRef:33] [33: Ibid., h. 32] 


5. Pendidikan Luar Sekolah

Meskipun pendidikan luar sekolah diarahkan untuk keterampilan tertentu dalam berbagai tingkatan usia, acuan seperti pendidikan dalam institusi sekolah secara berjenjang dapat dirujuk untuk tujuan pendidikannya.[footnoteRef:34] [34: Ibid.] 


6. Pendidikan Keluarga

Pendidikan pada kenyataannya lebih banyak dilakukan dilingkungan rumah dibandingkan dengan di luar rumah. Sehubungan dengan itu perlu pengertian orang tua tentang peranannya sebagai “guru” di rumah, dan rumah sebagai “sekolah” bagi-bagi anak-anaknya. Dengan demikian pendidikan keluarga lebih ditujukan kepada masalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, estetika, norma (baik dan buru), kemampuan berkomunikasi dengan baik serta cara menjaga kesehatan tubuh dan dirinya.

Adapun standar kompetensi lulusan untuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah, serta Sekolah Menengah adalah sebagai berikut (Depdiknas, 2002).[footnoteRef:35] [35: Ibid, h. 33] 


a. Kompetensi Lulusan Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal

Setelah mengikuti program Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, anak memiliki kompetensi sebagai berikut:

1) Menunjukan pemahaman positif tentang diri dan percaya diri.

2) Menunjukan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitar.

3) Menunjukan kemampuan berfikir runtut.

4) Berkomunikasi secara efektif.

5) Terbiasa hidup sehat.

6) Menunjukan kematangan fisik.

b. Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah

Tamatan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah diharap memiliki kempetensi sebagai berikut:

1) Mengenali dan berprilaku sesuai dengan ajaran agama yang diayakini.

2) Mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan.

3) Berfikir secara logis, kritis dan kreatif serta berkomunikasi melalui berbagai media.

4) Menyenangi keindahan.

5) Mejalankan pola hidup bersih, bugar dan sehaat.

6) Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

c. Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah

Sekolah menengah yang bersifat umum terdiri atas: 1) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan 2) Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.

Tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Meyakini, memahami dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan.

2) Memahami dan menjalankan hak serta kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertaanggung jawab.

3) Berpikir secara logis, kritis, kreatif inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media.

4) Menyenangi dan menghargai seni.

5) Menjalankan pola hidup bersih, bugar dan sehat.

6) Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air.

Tamatan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

2) Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan.

3) Mengausai pengetahuan dan keterampilan akademik serta beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan.

4) Mengailhgunakan kemampuan akademik dan keterampilan hidup di masyarakat local dan global.

5) Berekspresi dan menghargai seni.

6) Menjaga kebersihan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

7) Berpartisipasi den berwawasan kebangsaan dalam kehidupan mesyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bernegara secara demokratis.[footnoteRef:36] [36: Ibid., h. 34-35] 


3. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar standar pendidikan dan tenaga kependidikan tersebut dapat diekspresikan sebagai berikut:

1) Pendidikan harus memiliki kualifiksi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemapuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Kompetensi sebagaii agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a) Kompetensi pedagogik;

b) Kompetensi kepribadian;

c) Kompetensi professional; dan

d) Kompetensi sosial.

4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

6) Pendidikan pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk PAUD.

7) Pandidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi;

c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

8) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

9) Pendidikan pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

10) Pendidikan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SDLB, SMPLB dan SMALB.

11) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c) Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

12) Pendidikan pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

a) Lulusan diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1) untuk program diploma;

b) Lulusan program magister (S-2) untuk program sarjana (S-1); dan

c) Lulusan program doctor (S-3) untuk program magister (S-2) dan program doctor (S-3)

Dalam Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan juga dikemukakakn berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain dikemukakan bahwa untuk kepala sekolah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri, yang secara umum adalah sebagai berikut: (a) berstatus sebagai guru; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman belajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan. Disampping itu dikemukakan pula kriteria pengawas dan kriteria penilik yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.[footnoteRef:37] [37: Ibid., h. 42-43] 


4. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteri minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut.

a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki saran yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajara lainnya. Bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan spendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang labolatoriumm, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

c) Standar keragaman jenis peralatan labolatorium, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), labolatorium bahasa, labolatorium computer, dan peralatan pembelajaran lain, pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia;

d) Standar jumlah perlatan di atas, dinyatakan dalam rasio nominal jumlah peralatan peserta didik; 

e) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku diperpustakaan satuan pendidikan;

f) Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik;

g) Kekayaan isi, bahasa, penyajian dan kegarfikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

h) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap dinyatakan dalam rasio jumlahsumber belajar dan karakteristik satuan pendidik.

i) Satandar rasio luas ruang kelas dan laus bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

j) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah adalah kelas B; sedangkan pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.

k) Pada derah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

l) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada ketetapan meteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

m) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersanguktan, serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai yang ditetaapkan dengan Peraturan Menteri.

5. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pandidikan. Garis besar standar pengelolaan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut.

a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan yang akuntabilitas.

b. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

c. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur:

1) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus;

2) Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan;

3) Struktur organisasi satuan pendidikan;

4) Pembagian tugas diantara pendidik;

5) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;

6) Peraturan akademik;

7) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

8) Kode etik hubungan antara sesame warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dengan masyarakat;

9) Biaya operasional satuan pendidikan.

d. Setiap satuan pendidikan di kelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

e. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencan kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah, sedangkan untuk pendidikan tinggi harus disetujui oleh lembaga berwewenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, dan akuntabel.

g. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan dan tingkat lanjut hasil pengawasan.

h. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

i. Supervise yang meliputi sepervisi manajerial dan akademik dialakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

j. Pelaporan hasil pengawasan dialakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik satuan pendidikan.

k. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sangsi atas pelanggaran yang ditemukannya.

l. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memperioritaskan program:

1) Wajib belajar;

2) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

3) Penuntasan pemberantasan buta aksara;

4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

5) Peningkatan status guru sebagai profesi;

6) Akreditasi pendidikan;

7) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat;

8) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memperioritaskan program:

1) Wajib belajar;

2) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

3) Penuntasan pemeberantasan buta aksara;

4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

5) Peningkatan status guru sebagai profesi;

6) Peningkatan mutu dosen;

7) Standarisasi pendidikan

8) Akreditasi pendidikan;

9) Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan local, nasional, dan global;

10) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan

11) Penjaminan mutu pendidikan nasional.

n. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

o. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan untuk menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.[footnoteRef:38] [38: Ibid., h. 45-48] 


6. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam garis besarnya standar pembiayaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikelurakan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportassi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

7. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar penilaian ini, dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

b. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

c. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

d. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

e. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

f. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

g. Hasil ujian nasilonal dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

h. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

i. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.

j. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran.

k. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan lulus Ujian Nasional.

l. Kelulusan pesrta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.[footnoteRef:39] [39: Ibid, h. 43-45] 


Delapan standar nasional pendidikan (SNP) diatas sebagai arah pengelolaan pendidikan di sekolah, juga merupakan acuan dalam sistem pejaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Sistem penjaminan mutu dimulai dari sistem pembelajaran oleh guru mata pelajaran, pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah, pembinaan sekolah di jenjang kabupaten dan kota oleh Dinas Pendidikan, dan pembinaan sekolah pada jenjang provinsi oleh lembaga yang bertanggungjawab tentang Pendidikan di tingkat provinsi.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar penilaian ini, dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

m. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

n. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

o. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

p. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

q. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

r. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

s. Hasil ujian nasilonal dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

t. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

u. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Kewarganegaraan.

v. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran.

w. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan lulus Ujian Nasional.

x. Kelulusan pesrta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.[footnoteRef:40] [40: Ibid, h. 43-45] 


Delapan standar nasional pendidikan (SNP) diatas sebagai arah pengelolaan pendidikan di sekolah, juga merupakan acuan dalam sistem pejaminan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Sistem penjaminan mutu dimulai dari sistem pembelajaran oleh guru mata pelajaran, pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah, pembinaan sekolah di jenjang kabupaten dan kota oleh Dinas Pendidikan, dan pembinaan sekolah pada jenjang provinsi oleh lembaga yang bertanggungjawab tentang Pendidikan di tingkat provinsi. 

C. Kajian Yang Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian yang tema sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terkait dengan Preferensi Siswa Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ari Khozin Efefendi dengan Judul penelitian “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung Kidul” hasil penelitian menemukan  peran yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan proses pembelajaran siswa, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan,  pembenahan manajemen pengelolaan sekolah.[footnoteRef:41] [41: Ari Khozin, Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar ( Studi Pada SD Muhamammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunungkidul Periode Tahun 2007-2013)  Skripsi ( Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, 2015)] 


Kedua  adalah suatu kajian yang dilakukan oleh  Kholid Mu’min denagn judul “Kebijakan Kepala sekolah Dalam Peningkatan Mutu di SMKN MA’ARIFNU 1 AJIBARANG” dalam kajiannya beliau menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan.

2. Pelaksanaan

Mengikut sertakan para guru untuk mengikuti program pelatihan dan pembinaan guru, peningkatan kualitas siswa yaitu dengan cara membuat kelas khusus produktif, melaksanakan prekerin industri, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri. [footnoteRef:42] [42: Kholid Mu’min, Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Siswa Di SMK MA’ARIFNU  1 AJIBARANG, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2015)] 


Ketiga adalah suatu kajian yang di lakukan oleh Moerdiyanto, seorang Dosen jurusan manajemen UNY, dengan judul Stragi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kajiannya beliau menarik empat (4) kesimpulan, yaitu: 

1. Kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa.

2. SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah.

3. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan tinggi.

4. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuk ujuan penjaminan dan peningkatan mutu.[footnoteRef:43] [43: Moerdiyanto, “Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota” (diterbitkan dalam artikel penjaminan mutu pendidikan/Strategi MSPK, 10 Maeret 2011).http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Drs.%20Moerdiyanto,%20M.Pd./ARTIKEL%20PENJAMINAN%20MUTU%20PENDIDIKAN.pdf(13 pril 2017), h. 18.] 
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