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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia selalu mendapat perhatian dari banyak kalangan

baik pemerintah maupun kalangan masyarakat khususnya dari segi kualitas. 

Jika dibandingkan dengan negara lain dapat dikatakan pendidikan di Indonesia 

masih rendah atau lemah. Tuntutan untuk meningkatkan kualitas juga semakin 

kuat demi terciptanya pendidikan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan global serta kesadaran 

dari masayarakat akan pendidikan yang berkualitas semakin tinggi. Kata 

kualitas sama halnya dengan sebuah mutu. Mutu dapat berupa barang ataupun 

jasa. Barang yang bermutu adalah yang sangat bernilai bagi seseorang yang 

biasanya berhubungan dengan kebaikan (goodness), keindahan (beauty), 

kebenaran (truth), dan idealitas. Jasa yang bermutu adalah pelayanan yang 

diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, tidak ada 

keluhan (Engkoswara, 2010: 304).  

Namun disisi lain, pemerintah khususnya kementerian kebudayaan dan 

pendidikan juga terus melakukan peningkatan-peningkatan dalam pelayanan 

pendidikan di indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya terobosan yang 

dibuat pemerintah untuk satuan pendidikan sekolah dasar seperti rehabilitasi 

sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses 

redistribusi  pendidik dan peningkatan kompetensi  pendidik menjadi 

berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan 
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kurikulum. Selain itu untuk terus melakukan peningkatan mutu  pendidikan, 

pada tahun 2015 kementerian kebudayaan dan pendidikan juga menyusun 

rencana strategis 2015-2019 untuk dijadikan pedoman oleh para pelaku 

pendidikan dalam melaksanakan praktek  pendidikan. (Renstra Kemendikbud, 

2015:9) 

Meningkatkan sebuah kualitas atau mutu maka harus melakukan sebuah 

perubahan-perubahan. Perubahan yang besar yaitu perubahan budaya. Hal 

pertama yang dilakukan seseorang atau organisasi yang ingin berubah adalah 

merubah budayanya terlebih dahulu. Begitu juga dalam dunia pendidikan, 

Menciptakan mutu yang baik dalam pendidikan tentunya perlu dilakukan 

suatu tindakan-tindakan tertentu seperti pembiasaan atau budaya yang baik 

oleh pelaku pendidikan. Kebiasaan atau budaya baik tersebut perlu diterapkan 

dalam sekolah-sekolah sehingga menciptakan suatu mutu pendidikan yang 

baik pula yang kemudian disebut dengan budaya mutu sekolah. Willard 

Waller (Peterson dan Deal, 2009: 8) menyatakan bahwa setiap sekolah 

mempunyai budayanya sendiri, yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan 

moral, dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan hubungan-

hubungan yang terjadi di dalamnya. 

Budaya mutu di sekolah diartikan sebagai suatu sistem organisasi yang 

bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif, memiliki nilai-nilai, tradisi, 

prosedur, dan aturan-aturan yang mendukung untuk keberlangsungan 

perbaikan mutu secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk 

mengembangkan budaya mutu di sekolah seorang kepala sekolah, guru, staff, 

komite beserta warga  sekolah lainnya dituntut untuk terus mengadakan 
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perbaikan mutu pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan 

dengan berbagai tindakan. Perbaikan tersebut meliputi berbagai hal seperti 

pembelajaran di kelas maupun luar kelas yang aman dan nyaman , kerjasama 

yang baik oleh  sekolah secara internal dan eksternal, lingkungan yang bersih 

dan sehat, kegiatan-kegiatan ekstrakurikulur, manajemen  sekolah yang baik , 

serta sarana dan prasarana yang mendukung yang disediakan di sekolah.  Hal 

ini sesuai 7 elemen pendidikan yang tercantum dalam Renstra Kemendikbud 

Tahun 2015-2019 yaitu sekolah yang kondusif, guru sebagai penyemangat, 

orang tua yang terlibat aktif, masyarakat yang sangat peduli, industri yang 

berperan penting, organisasi yang berkontribusi besar, pemerintah yang 

berperan optimal,.  

Edward Deming sebagai bapak “manajemen mutu” menjelaskan bahwa 

untuk membangun mutu harus dilakukan perbaikan secara terus menerus 

(cotinuous quality improvement). Siklus dimulai sejak adanya gagasan tentang 

perencanaan pedidikan yang akan dirubah, pengembangan pendidikan, proses 

pendidikan, distribusi pendidikan kepada peserta didik, sampai mendapatkan 

umpan balik dari peserta didik yang menjadi inspirasi untuk menciptakan 

peserta didik baru yang unggul selanjutnya atau meningkatkan mutu 

pendidikan sebelumnya. Jika dihubungkan dengan pelaksanaan di sekolah, 

maka budaya mutu sekolah dilaksanakan secara berkesinambungan sampai 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan budaya mutu di sekolah 

juga berpengaruh dan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk 

seseorang menjadi individu yang baik dan berkarakter. 
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Perencanaan yang tepat dalam pembelajaran akan menghasilkan 

pembelajaran yang tepat pula, fasilitas yang mendukung juga dapat membantu 

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu di sekolah, kerjasama yang baik 

antar warga sekolah dapat mendukung terlaksananya visi dan misi sekolah.  

Dikutip dari panduan lomba budaya mutu Tahun 2016 Sekolah dasar yang 

berbudaya mutu merupakan sekolah dasar yang memberikan  layanan pokok 

yang merefleksikan komponen-komponen budaya mutu seperti (1) 

pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif dalam pembentukan 

karakter peserta didik (2) kepemimpinan visioner dan manajemen berbasis 

sekolah termasuk didalamnya sekolah yang bersih dan sehat (3) pengelolaan 

perpustakaan yang mendukung keefektifan pembelajaran dan 

menumbuhkembangkan budaya membaca peserta didik serta (4) lingkungan 

sekolah yang bersih, sehat dan rapi.  

Budaya mutu di sekolah dapat dikatakan merupakan sebuah cara dalam 

menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sekolah yang berbudaya mutu 

dapat dijadikan contoh sekolah yang unggul. SDN Lowokwaru 2 Malang 

merupakan salah satu sekolah dasar  yang unggul di kota Malang. Hal itu 

dibuktikan dengan berbagai pencapaian yang telah diraih oleh lembaga, 

pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Diantara kejuaraan yang 

telah diraih dari hasil observasi awal melalui wawancara dengan koordinator 

budaya mutu pada tanggal 13 Desember 2017 bahwa kepala sekolah tahun 

2014-2017 Bapak Agus Wahyudi, S.Pd, M.Pd menjadi tim penulis buku 

tematik kurikulum 2013 (ber-ISBN) dan terbit skala nasional, Guru TIK 

Bapak Sudjatmiko, S.Sos , A. Md, Kom menjadi juara 3 lomba gagasan 
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kreatif dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tingkat 

mahasiswa S2 dan S3 se  Malang Raya,  salah satu siswa kelas 6 juara 1 

olimpiade bahasa inggris se Malang Raya, menjadi sekolah peduli dan 

berbudaya lingkungan (adiwiyata) kota Malang tahun 2014, sekolah peduli 

dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) provinsi Jawa Timur tahun 2015,  serta 

pada tahun 2016 sekolah ini menjadi sekolah  dasar negeri di kota Malang 

yang telah dinobatkan sebagai juara 1 lomba budaya mutu tingkat nasional 

untuk kategori sekolah dasar negeri whole school.  Sekolah ini dinilai telah 

mampu memenuhi indikator-indikator  budaya mutu seperti pembelajaran, 

kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  

Berdasarkan uraian diatas tentang gambaran dari budaya mutu sekolah 

kemudian apa saja kejuaraan maupun keunggulan yang telah dimiliki oleh SD 

Negeri Lowokwaru 2 Malang maka peneliti bermaksud melakukan  analisis 

bagaimana pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 Malang, apa saja 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan,serta solusi yang 

digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil daripada analisis tentang 

budaya mutu sekolah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman inspiratif 

bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat serta solusi pada pelaksanaan 

budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 

Malang 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta solusi 

pada pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Analisis  tersebut dapat memberikan pengetahuan baru tentang sekolah 

dengan budaya mutu yang baik dari segi pembelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler, manajemen sekolah, serta fasilitasnya. Hasil penelitian juga 

diharapkan dapat memberikan referensi bagi sekolah dasar lain dalam 

mengembangkan budaya di sekolah demi mewujudkan sekolah yang baik dan 

para peserta didik yang unggul, Penjelasan tentang faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi yang dilakukan dapat memberikan pandangan untuk 

calon pendidik maupun pendidik dalam sekolah tertentu ketika ingin 

mencontoh salah satu budaya yang ingin dikembangkan  
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2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

sejauh mana pelaksanaan budaya mutu yang telah dilaksanakan serta  apa saja 

faktor penghambat yang perlu diberikan solusi dan faktor pendukung yang 

harus dikembangkan untuk perbaikan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Adanya penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

guru tentang pelaksanaan budaya mutu yang telah dilaksanakan terutama 

pelaksanaan budaya mutu pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan tentang praktek 

pendidikan di lapangan atau sekolah terutama pembelajaran yang baik mulai 

dari perencanaan atau RPP sampai kepada implementasi di kelas melalui 

analisis pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru yang kemudian dapat 

dijadikan bekal sebelum menjadi pendidik. 

E. Batasan Penelitian 

Hal yang akan dibahas pada penelitian ini perlu dibatasi agar dapat 

menfokuskan perhatian pada hal tersebut sehingga pembahasan dapat terarah, 

tidak terlalu melebar dan juga tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Maka 

ruang lingkup dan batasan pada penelitian ini yaitu pada deskripsi pelaksanaan 

budaya mutu yang mencakup pelaksanaan pembelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler (pramuka dan 1 ekstrakurikuler unggulan sekolah), 

manajemen berbasis sekolah (MBS), perpustakan, dan usaha kesehatan 
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sekolah (UKS), Faktor pendukung dan penghambat serta solusi untuk 

mengatasi hambatan yang dialami sekolah dalam pelaksanaan budaya mutu. 

Penelitian ini hanya dilakukan di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang dengan 

sasaran penelitian yaitu kepala sekolah,koordinator budaya mutu, koordinator 

ekstrakurikuler, tenaga perpustakaan/ pustakawan, 1 guru kelas rendah (kelas 

1) dan 1 guru kelas tinggi (kelas 4), dan penanggung jawab UKS di SDN 

Lowokwaru 2 Malang. 

F. Definisi Operasional 

Budaya mutu: Suatu pemahaman yang dijadikan sebuah tradisi bersama 

pada suatu lingkup tertentu  tentang mutu pendidikan yang dipandang sebagai  

proses pencapaian tiada akhir dan terus menerus (berkelanjutan). 

Kemendikbud (2016: 65) 

 


