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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan

berusaha terus untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebab dengan sistem

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang

berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sudah sejak lama di

bicarakan oleh pelaku pembangunan pendidikan. Suatu kenyataan dan bukti yang

empirik yang kita lihat dilapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di

Indonesia belum beranjak baik dan tidak merata.

Setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yang mempengaruhi. Pertama, tidak

konsekuennya pendekatan Educational Production Function atau input-out put

analisis yang terlalu memusatkan pada input pendidikan dan mengabaikan proses.

Kedua, birokratik-sentralistik penyelenggara pendidikan tergantung pada

keputusan birokratik yang kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah yang

mengakibatkan kemandirian sekolah hilang. Ketiga, kurangnya partisipasi dalam

proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan

akuntabilitas).1

1.E. Juhana Wijaya, Konsep dan implementasi Kurikulum (Jakarta: PT. Intimedia
Ciptanusantara, 2004), Hal. 2
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Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara

merata maka pemerintah mengeluarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang didalamnya banyak membahas mengenai regulasi

pendidikan di Negara Indonesia salah satunya membahas tentang standar

pendidikan nasional pada BAB IX Pasal 35 yang berbunyi :

1. 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.

2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan
kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan.

3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan
pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi,
penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.2

Dalam konteks demikian maka pemerintah Indonesia menentukan tujuan

pendidikan yang telah disepakati bersama yang mana sebagai suatu kesepakatan

tujuan pendidikan bukanlah merupakan suatu dogma yang tidak berubah akan

tetapi merupakan patokan yang terus bergerak kedepan dan berbagai undang-

undang dan peraturan yang dibuat bukan diartikan sebagai pembatasan akan tetapi

justru untuk perbaikan.3

Dalam sistem pendidikan terdapat berbagai macam stakeholder yang saling

berkaitan. Komponen yang paling urgen salah satunya adalah pendidik (Guru).

Guru memainkan peran yang sangat penting yang berdampak pada kualitas

2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

3.Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan
Studi Kultural, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), h. 112
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pendidikan yang dijalankan. Secara historis, guru di Indonesia tidak terlepas dari

sistem pendidikan yang diterapkan dari masa ke masa sejak era kemerdekaan

hingga sekarang. Di setiap masa diterapkan berbagai kebijakan dan manajemen

pendidikan yang beragam, yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang lebih

kompetitif dan unggul.

Realitas guru yang kita temui saat ini walau ada guru yang telah

tersertifikasi sebagai salah satu syarat guru dinyatakan professional dibidangnya.

Namun, masih ada juga beberapa guru yang dianggap tidak berhasil dalam

mentransformasikan, mengembangkan hingga meningkatkan kualitas peserta

didik yang berdampak pada kualitas sekolah. sehingga perlu adanya suatu

pendekatan sistem dalam menjamin kualitas dari guru tersebut sebagai bagian dari

keberhasilan sekolah.

Pendekatan sistem penjaminan mutu adalah suatu cara untuk menjaga

kualitas mutu suatu sekolah. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan-harapan.4

Penulis sebelum memilih dan menetapkan tempat penelitian di SDIT Al-

Qalam Kendari karena atas rekomendasi dari teman yang mengatakan Yayasan

Amal Sholeh Kendari salah satu lembaga yang turut menyelenggarakan

pendidikan. Dengan membuka tiga jenjang sekolah yaitu Taman Kanak-kanak

(TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yayasan

Amal Sholeh Kendari merupakan yayasan yang berdiri pada tahun 1998 dan telah

4.Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, Total Quality Management (TQM), (Yogyakarta:
Andi, 2000), h. 4
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mempunyai 3 sekolah Formal TK Islam Terpadu (IT) Al-Qalam, SD Islam

Terpadu (IT) Al-Qalam, SMP Islam Terpadu (IT) Al-Qalam. Ketiga jenjang

sekolah tersebut masing-masing telah terakreditasi “A”.

Dari observasi dan wawancara awal peneliti juga menemukan beberapa

keunikan dari Yayasan Amal Sholeh Al-Qalam Kendari dimana sekolah tersebut

mempunyai 2 kurikulum yang berasal dari KEMENDIKBUD (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan) dan kurikulum JSIT (Jaringan Sekolah Islam

Terpadu) sebagai kekhasan mereka, yang kemudian di integrasikan kedua

kurikulum tersebut. Selain itu peneliti juga mendapatkan keunikan lain dari

yayasan tersebut dimana semua guru mempunyai program pembinaan tiap pekan

yang diadakan oleh yayasan dan setiap guru di yayasan tersebut mempunyai rapor

(buku penilaian) tersendiri yang akan nilai oleh diri mereka sendiri, dinilai oleh

pimpinan yayasan hingga dinilai oleh kepala sekolah.5

Berangkat dari kenyataan tersebut, ada ketertarikan peneliti untuk mengkaji

tentang bagaimana “Sistem Penjaminan Mutu di SDIT Al-Qalam Kendari”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada

proses Sistem Penjaminan Mutu di SDIT Al-Qalam Kendari. Penajaman

penelitian pada subjek yaitu Sistem Penjaminan Mutu pada Guru di SDIT Al-

Qalam Kendari.

5 Wa Ode Hasriyanti, Wakil Ketua Yayasan Bidang SDM, Wawancara, tanggal 11
Desember 2018
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C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Rekrutmen Guru di SDIT Al-Qalam

Kendari ?

2. Bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Guru di SDIT

Al-Qalam Kendari ?

3. Bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Evaluasi Pembelajaran Guru di SDIT

Al-Qalam Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Penjaminan Mutu Rekrutmen Guru di SDIT Al-

Qalam Kendari

2. Untuk mengetahui Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Guru di

SDIT Al-Qalam Kendari

3. Untuk mengetahui Sistem Penjaminan Mutu Evaluasi Pembelajaran Guru di

SDIT Al-Qalam Kendari

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain; Pertama, Sebagai

bahan informasi ilmu pengetahuan tentang penerapan Sistem Penjaminan Mutu.

Kedua, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada

persoalan yang sama.
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2. Secara Praktis

Secara praktisnya dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak.

Antara lain:

a. Bagi sekolah dapat dijadikan masukan sebagai bahan evaluasi dan

pertimbangan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

b. Bagi warga sekolah dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan

dan mengoptimalkan peran serta masing-masing dalam pengembangan

kualitas pendidikan.

c. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan dan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam mengelola lembaga pendidikan lain yang berorientasi pada mutu,

menambah pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai salah

satu bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang

meneliti masalah sejenis.

d. Bagi peneliti lain yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini pada obyek-

obyek yang lebih faktual, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai

khasanah keilmuan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari ambigusitas dan perbedaan persepsi terhadap beberapa

istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa definisi

operasional, yaitu sebagai berikut:
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1. Mutu adalah suatu standar atau ukuran untuk memberi nilai terhadap tujuan

yang ingin dicapai.

2. Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu suatu proses atau kegiatan menjaga

agar kualitas atau ekspetasi stakeholder terhadap sekolah itu tetap ada.

3. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam Kendari adalah salah satu

unit dari Yayasan Amal Sholeh Kendari yang turut menyelenggarakan

pendidikan pada jenjang sekolah dasar.

4. Rekrutmen guru adalah kegiatan untuk mendapatkan guru dengan

melakukan proses seleksi dan tes yang telah ditentukan oleh sekolah

maupun yayasan.

5. Proses pembelajaran guru adalah kegiatan guru sebelum hingga sesudah

melakukan aktifitas belajar mengajar kepada peserta didiknya. Dalam hal ini

proses pembejalaran guru peneliti difokuskan pada tahapan pelaksanaan

proses pembelajaran.

6. Evaluasi pembelajaran guru adalah kegiatan mengawasi proses

pembelajaran guru hingga menilai kinerja guru dari seluruh aspek.
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