
    

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak dan penting bagi 

setiap bangsa, hal tersebut karena menyangkut masa depan bangsa dalam hal 

pembangunan nasional. Selain itu pendidikan memiliki peran strategis dalam 

mendayagunakan sumber daya manusia agar lebih baik dan lebih matang. 

Melalui pendidikan sumber daya manusia terus diasah agar memiliki 

kecakapan dan kemampuan dalam memecahkan problematika dalam 

kehidupan. Dengan kata lain sumber daya manusia yang diharapkan mampu 

menghadapi masa depan yang memiliki cakrawala berpikir luas, memiliki 

keterampilan tepat guna, memiliki kepribadian mandiri dan bertanggung 

jawab, serta memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap orang lain. 

 (Engkoswara 2012). 

Apabila kepala sekolah mampu menciptakan upaya yang relevan 

dengan kondisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mengetahui 

tentang pengertian upaya kepala sekolah, maka terlebih dahulu perlu di 

pahami mengenai pengertian tentang upaya itu sendiri. Winardi 

mengemukakan bahwa strategi sebuah organisasi atau subnya merupakan 

konseptualisasi yang dinyatakan danakan di implikasikan oleh pimpinan 

organisasi yang bersangkutan, meliputi: sasaran-sasaran jangka panjang atau 

tujuan-tujuan organisasi tersebut, kendala-kendala luas dan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan sendiri oleh sang pemimpin, atau yang 

diterimanya dari pihak atasannya yang membatasi aktivitas-aktivitas 

organisasi yang bersangkutan dan kelompok rencana-rencana dan tujuan-



 

2 
 

tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspekasi akan 

diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran 

organisasi tersebut.(Winardi, 2003) 

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dirinya untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan di sekolah. Sebagaimana 

yang tercantum pada Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan di indonesia diharapkan mampu 

membangun integritas kepribadian manusia indonesia seutuhnya dengan 

mengembangkan potensi secara terpadu, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 3, menegaskan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” (UU Sistem Pendidikan Nasional UU RI No 20 Tahun 2003). 

 

Pendidikan diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi yang berupa potensi jasmani maupun 

potensi rohani disuatu lingkungan masyarakat, sehingga pembangunan  

bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan bangsa itu sendiri. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional telah 

dijelaskan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan 
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yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Peningkatan 

pendidikan dilingkungan makro ditentukan oleh operasionalisasi manajemen 

ditingkat sekolah yang pemeran utamanya adalah kepala sekolah yang 

dibantu oleh seluru komunitasnya. Permasalahan-permasalahan pendidikan 

tersebut menuntut adanya perbaikan, salah satunya yaitu system 

kepemimpinan kepala sekolah atau kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah 

harus mampu membuat dan menerapkan strategi dalam kepemimpinannya 

sehingga pelaksanaan pengembangan sekolah dapat terlaksana dengan baik 

dan mencapai hasil maksimal. 

Sementara dunia pendidikan menuntut adanya pembaharuan dan perbaikan 

dalam kualitas pendidikan. Faktor kepala sekolah cukup menjadi penentu dalam 

meningkatkan kualitas tersebut, karna kepala sekolah memiliki tugas tambahan  

dalam suatu sekolah yang berhak mengambil keputusan dan menampung berbagai 

pendapat dan melakukan terobosan pendidikan. 

Rendahnya mutu pendidikan di sekolah  sebenarnya merupakan diskusi 

yang telah lama ada. Namun hingga saat ini permasalahan mutu pendidikan tidak 

juga kunjung selesai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan 

seluruh stakeholder pendidikan. Semua orang tentunya akan lebih suka menuntut 

ilmu pada lembaga yang memiliki mutu yang baik, atas dasar ini maka 

sekolah/lembaga pendidikan harus dapat memberikan pelayanan dan mutu yang 

baik agar tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan 

lainnya. Dari berbagai pandangan, kriteria serta indikator yang dapat kita ambil 

bahwa pendidikan yang bermutu dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki 1) 

dukungan dari pemerintah, 2) kepemimipinan kepala sekolah yang efektif, 3) 

kinerja guru yang baik, 4) kurikulum yang relefan, 5) lulusan yang berkualitas, 6) 

budaya dan iklim organisasi yang efektif, 7) dukungan masyarakat dan orang tua 
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siswa. Implementasi manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan 

sebuah solusi nyata yang menjadi harapan agar dapat mengelola indikator mutu 

pendidikan untuk saling bersinergi dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan.(Fadhli, 2017) 

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. Seperti menerbitkan peraturan pemerintah RI Nomor 19 

tahun 2015 tentang Standar nasional pendidikan. Institusi pendidikan juga tidak 

ketinggalan dengan mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan 

potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshob dan lainnya secara berkelanjutan 

sehingga guru menjadi profesional yang mempunyai kemampuan meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya peningkatan mutu pendidikan 

akan terwujud dan menjadi kenyataan. Artikel ini membahas faktor-faktor 

peningkatan mutu pendidikan. Unsur-unsur peningkatan mutu pendidikan serta 

strategi peningkatan mutu pendidikan.(Hermanto, 2012) 

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara 

operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan 

sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut 

norma/standar yang berlaku. Dan mutu pendidikan juga akan tercapai apabila kepala 

sekolah melakukan upaya melalui berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan 

mutu pendidikan dan membangun keunggulan yang menjadi ciri khas dari lembaga 

pendidikan yang dipimpin. Keunggulan sekolah dapat diwujudkan dalam bidang 

akademik, ekstrakulikuler, tenaga pendidik, kedisiplinan, sarana dan prasarana 

untuk kegiatan belajar mengajar dan pemberian beasiswa. (Faisal Mubarak 2015) 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian yang tidak  

terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia. Upaya tersebut 

dilakukan secara terencana, terarah, dan intensif, sehingga  mampu 
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menyiapkan bangsa memasuki  era globalisasi dan syarat persaingan. Mutu 

pendidikan diarahkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 

20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Pendidikan yang berkualitas diyakini sebagai cara 

yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun, 

pendidikan di Indonesia belum mampu membuktikan pada peningkatan 

kualiatasnya (nilai akreditasi sekolah) sebaliknya masih berpusat pada 

kuantitas semata. 

Sama halnya  kepala sekolah di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan  

melakukan  beberapa upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun dalam 

pelaksanaannya beberapa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mengalami 

kendala dalam hal kekompakan dan kebersamaan warga SMA Negeri 1 Menui 

Kepulauan.  

Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Menui Kepulauan peneliti melihat serta mengamati upaya atau cara 

kepala sekolah saat ini dalam meningkatkan mutu di sekolah sangat efektif, 

diantaranya sarana dan prasarananya makin meningkat seperti gedung atau 

ruang belajar bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Menui Kepulauan, serta 

pembuatan gedung laboratorium baru, proses belajar mengajar yang mulai 

meningkat, pemanfaatan perpustakaan meningkat sehingga minat baca siswa 

makin bertambah dan peneliti juga mengamati apa langkah yang dilakukan 

kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka dengan hal ini 
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peneliti tertarik mengangkat judul “Upaya Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ini difokuskan pada 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 

1 Menui Kepulauan. 

C. Rumusan masalah 

Masalah penelitian merupakan titik tolak dari kegiatan penelitian 

secara keseluruhan. Artinya kegiatan penelitian dapat dilaksanakan apabila 

ada masalah yang harus diselesaikan dari mana masalah itu diperoleh yang 

jelas mesti merupakan kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. 

Adapun latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SMA Negeri 1 Menui Kepulauan. ? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah. ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui bagaiman upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Menui 

Kepulauan. 

b. Untuk mengetahui apa saja factor pendorong dan yang menjadi 

penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang 

usaha yang dicapai kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pada lembaga tersebut. 

b. Bagi kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga dapat digunakan 

sebagai masukan dan pertimbangan untuk meninjau kembali dan 

memperbaiki lembaganya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. Dan bagi institut untuk mengetahui mutu pendidikan 

ditingkat SMA Negeri 1 Menui Kepulauan dan sebagai referensi 

tambahan di perpustakaan. 

c. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis 

tentang kinerja kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan. 

E. Definisi Operasional 

Dalam rangka menghindari kekeliruan dan salah interpretasi terhadap 

istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan maksud variabel judul 

penelitian sebagai berikut : 

1. Upaya kepala sekolah  
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Adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, dan mencari jalan keluar (KBBI, 2002). Berdasarkan teori tersebut 

dapat disimpulkan bahwa upaya kepala sekolah dalam segala hal sangat 

diharapkan demi meningkatkan prestasi siswa, terutama meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru dengan 

memotivasi dan memberikan inspirasi kepada guru, selain itu dengan 

posisinya sebagai pemegang kebijakan di sekolah, seorang kepala sekolah 

harus mampu memenuhi kebutuhan guru dalam hal menyediakan sarana dan 

prasarana disekolah. 

  Upaya seorang pemimpin dalam mengembangkan kualitasnya 

dikelola dan direncanakan sebaik mungkin. Jika seorang pemimpin dan para 

staf berkerja sama dengan baik, dan terus meningkatkan mutu pendidikan 

terutama mutu peserta didik, maka dipastikan lembaga sekolah dapat 

berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas peserta didik yang baik pula. 

Kepala sekolah merupakan jantung lembaga pendidikan, dengan adanya 

kepedulian kepala sekolah serta adanya upaya dari kepala sekolah maka 

lembaga sekolah tersebut akan terus meningkat dari tahun ke tahun, 

begitupun dengan pendidikan berkualitas dapat diperoleh pada sekolah yang 

memiliki mutu. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang dipercaya 

masyarakat  sebagai lembaga pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya 

menuntut ilmu. Maka dari itu, setiap sekolah dituntut untuk selalu 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. (Kumara Tungga, 2021) 

2. Mutu Pendidikan 
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Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan 

secara operasional dan efesien untuk melahirkan keunggulan akademis dan 

ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang 

pendidikan atau penyelesaian pembelajaran tertentu. Adapun komponen-

komponen yang berkaitan dengan  sekolah seperti, kepala sekolah, guru, 

staf, tata usaha, lab komputer, perpustakaan,  sarana dan prasarananya serta 

administrasi sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap 

komponen tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu 

adalah ukuran untuk menyatakan esensi/nilai suatu benda atau hal berupa 

standar ideal yang ingin dicapai dalam suatu proses lembaga pendidikan. 

3. Sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Menui Kepulauan adalah satuan 

unit layanan pendidikan menengah atas, sebagai tempat berlangsungnya proses 

kegiatan belajar mengajar antara siswa dengan guru yang didirikan oleh 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


