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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi di Indonesia ialah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya 

pendidikan sekolah dasar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. Antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 

potensi guru, pengadaan buku, alat peraga, perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun usaha tersebut 

belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sebagian sekolah terutama di kota-

kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang menggembirakan, namun 

tidak sama halnya dengan di daerah pedesaan yang masih belum terlihat 

peningkatan mutu pendidikannya. 

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan 

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi 

sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 

dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar tersebut 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, serta berpedoman pada 

panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Setiap sekolah harus memenuhi kedelapan standar pendidikan, salah 

satunya yaitu standar pengelolaan yang dimana pengelolaan pendidikan perlu 
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memperhatikan dan menempatkan mutu sebagai alat untuk memperoleh manfaat 

terhadap perkembangan pendidikan yang dapat memperbaiki dan 

menyempurnakan kegiatan pendidikan. Dalam hal peningkatan mutu, fokus yang 

terpenting adalah berkenaan dengan proses pendidikan tersebut sehingga 

mempunyai nilai yang bermanfaat bagi setiap pengguna jasa pendidikan 

umumnya, khususnya bagi lembaga dan individu yang mengikuti proses 

pendidikan. Strategi sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh setiap 

satuan pendidikan, baik berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan serta evaluasinya mengacu kepada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional, dimana peraturan tersebut 

merupakan dasar atau rujukan untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan sistem 

manajemen mutu bagi sekolah. 

Pengelolaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam 

sistem pendidikan, proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses 

tidaknya suatu proses kegiatan. Karena proses pengelolaan sangat penting dan 

berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan dengan baik 

akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengasawasan dan evaluasi yang ada, sehingga dapat 

dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. 

SD Negeri Gayam terletak di Desa Gayam Kecamatan Panggul 

Kabupaten Trenggalek, secara geografis letaknya kurang strategis karena berada 

di daerah yang jauh dari perkotaan. Menurut penelitian awal dari tahun ke-tahun 

sekolah ini mengalami perkembangan yang cukup baik, hal itu terbukti dengan 

keberhasilan sekolah meraih berbagai prestasi akademik maupun nonakademik. 
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Selain itu sekolah sudah mulai membenahi sistem tata kelola sekolah dengan 

melakukan perombakan pada gedung sekolah, dan menambahkan beberapa ruang 

kelas dan beberapa ruang untuk menunjang kegiatan sekolah. 

Di SD Negeri Gayam peneliti juga menemukan fakta tentang belum 

adanya ruang laboratorium, perpustakaan yang masih dibilang kecil, dan UKS 

yang belum mempunyai ruangan sendiri melainkan masih menjadi 1 dengan 

perpustakaan. Kurikulum sekolah yang tidak tepat sasaran, karena masih adanya 

peserta didik yang belum dapat mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), seperti terlihat pada kelas 6 masih ada beberapa siswanya yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM. Kenyataan ini disebabkan karena proses 

pembelajaran yang belum sesuai standar pembelajaran, masih ditemui guru 

mengajar hanya menggunakan buku panduan dan belum melakukan modifikasi 

pada kurikulum yang digunakan.  

Untuk mewujudkan harapan sekolah terhadap siswanya, SD Negeri 

Gayam Trenggalek bekerja sama dengan para orang tua yang terhimpun dalam 

komite sekolah untuk bekerja sama khususnya dalam proses pengawasan dan 

evaluasi pengelolaan. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya perealisasian 

progam kerja sekolah yang telah menjadi kesepakatan bersama antara sekolah 

dengan para orang tua siswa dan dibantu tokoh masyarakat sekitar. Bertumpu dari 

pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan berkaitan langsung dengan 

segala kegiatan di sekolah. Dengan demikian tanpa adanya pengelolaan yang baik 

sekolah akan mengalami hambatan.  

Lokasi sekolah yang terletak di daerah yang jauh dari perkotaan, 

menumbuhkan minat peneliti untuk melihat apakah sekolah tersebut sudah 
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menjalankan sistem pengelolaan dengan baik atau belum.  Mengacu pada 

beberapa hasil observasi awal tersebut, maka peneliti melihat bahwa pengelolaan 

juga menjadi salah satu elemen pendukung pada peningkatan kualitas sekolah 

agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang 

bermutu. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul tentang “Analisis Pemenuhan 

Standar Pengelolaan Pendidikan di SD Negeri Gayam Trenggalek“. 

 
B. Batasan Masalah 

Dari beberapa hasil identifikasi masalah di atas peneliti membatasi 

masalah pada pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan dan 

optimalisasi manajemen sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di 

atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SD 

Negeri Gayam Trenggalek? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SD 

Negeri Gayam Trenggalek? 

3. Bagaimana pengawasan dan evaluasi tentang pemenuhan standar pengelolaan 

pendidikan di SD Negeri Gayam Trenggalek? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di 

SD Negeri Gayam Trenggalek. 
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2. Mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di 

SD Negeri Gayam Trenggalek. 

3. Menganalisis pengawasan dan evaluasi pemenuhan standar pengelolaan 

pendidikan di SD Negeri Gayam Trenggalek. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis:  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan 

standar pengelolaan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis:  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan pendidikan di SD Negeri Gayam 

Trenggalek. 

F. Definisi Istilah 

1. Pengelolaan Pendidikan 

Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala 

upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bisa 

diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha 

kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diselenggarakan di lingkungan/ organisasi pendidikan (Sobri,  2009: 3). 
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2. Standar Pengelolaan Pendidikan

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 pendidikan (Peraturan Pemerintah No. 

32 Tahun 2013). 

3. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013). 


