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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sekolah Dasar yang Bermutu

1. Pengertian Sekolah Dasar yang Bermutu

Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah dasar merupakan salah 

satu bentuk dari pendidikan dasar yang mewajibkan peserta didik belajar 

selama enam tahun pada jenjang pendidikan formal. Umumnya diikuti oleh 

anak mulai usia 7 tahun sampai 12 tahun. Seperti dijelaskan pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa sekolah dasar merupakan tingkatan  pendidikan 

yang menjadi pijakan pertama yang harus dilalui seseorang di bangku formal 

sebelum lanjut ke pendidikan menengah. 

Mutu oleh Depdiknas 2001 (dalam Mulyasa, 2012:157) diartikan sebagai 

sifat yang menggambarkan secara total  dari sebuah barang atau jasa sehingga 

menjadikannya bernilai, dengan kata lain dapat memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan yang diharapkan. Jika dalam dunia pendidikan, pengertian 

mutu mencakup kualitas input, proses, dan output yang diberikan. Menurut 

Hoy dan Miskel sekolah bermutu adalah yang efektif tersusun atas input yang 

didistribusikan kepada peserta didik, runtutan tindakan yang dilakukan, dan 

hasil yang diciptakan (Mondy, 2008:91). Sekolah dasar yang bermutu baik 

adalah  mampu berfungsi sebagai media pendidikan. Terdapat 5 elemen yang 
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menentukan sebuah pendidikan dikatakan bermutu menurut direktorat TK 

dan SD yaitu pembelajaran , tatanan  pendidikan yang efisien dan berdaya 

guna, sumber belajar dan sarana  yang memadai, penampakan sekolah yang 

baik, serta keikutsertaan masyarakat. Diungkapkan pula oleh (Bafadal, 2009: 

20) sekolah yang bermutu  yaitu dapat menjadi  wadah proses pemasyarakatan 

serta alih bentuk suatu sekolah yang dapat menciptakan tamatan yang 

terpelajar, mempunyai mental dan sikap sosial yang dewasa, dan berilmu 

sehingga siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya khususnya sekolah 

menengah pertama. 

Dengan demikian, maka diartikan bahwa sekolah dasar yang bermutu 

merupakan salah satu wujud dari pendidikan dasar yang memiliki karakteristik 

harga pada input, proses dan output dalam pelaksanaan edukasi. Input yang 

dimaksud mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan untuk kebutuhan proses 

pendidikan. Input yang memadai akan dapat menunjang jalannya proses 

pendidikan sehingga menghasilkan output yang baik. Sekolah dasar yang 

bermutu mampu memuaskan kebutuhan peserta didik dan dapat menggapai 

tujuan pendidikan, dapat menjadi tempat peserta didik dalam meningkatkan 

dan mengembangkan  kemampuan yang dimiliki. 

2. Karakteristik Sekolah Dasar yang Bermutu 

Dikutip dari makalah Wiyono (2011: 6-7 ) bahwa karakteristik sekolah 

yang bermutu total menurut Jerome S. Arcaro digambarkan dengan sebuah 

bangunan yang mempunyai 5 pilar sebagai penopang yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Model “Sekolah Bermutu Total” 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Fokus pada customer 

Customer yang dimaksud adalah peserta didik. Sekolah dasar bermutu 

memiliki pelayanan yang menfokuskan pendidikan untuk kebutuhan peserta 

didik dan apa yang menjadi harapan masyarakat khususnya orang tua. 

Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan segala bentuk input 

secara meterial maupun profesionalitas dari pendidik dalam melakukan 

oembelajaran. 

b. Keterlibatan total 

Pelaksanaan pendidikan melibatkan semua komponen sekolah yang 

meliputi warga sekolah (kepala sekolah, guru/ pendidik, staff, peserta didik, 

komite sekolah), warga masyarakat (orang tua peserta didik, kerjasama dengan 
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instansi lain), maupun pemerintah. Sekolah mampu mengorganisasikan antar 

komponen dengan baik terutama kepala sekolah. 

c. Pengukuran 

Pengukuran yang dimaksud disini adalah evaluasi pelaksanaan pendidikan 

di sekolah. Sekolah dasar yang baik ialah yang selalu melakukan penilaian 

terhadap pelaksanaan pendidikan yang dilakukan sehingga dapat mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan pendidikan kemudian jika terdapat kekurangan 

dicarikan solusi yang tepat dan dapat meningkatkan penyelenggaraan mutu 

pendidikan itu sendiri. 

d. Komitmen 

Adanya janji bersama antar sesama warga sekolah dalam meningkatkan 

budaya mutu sekolah yakni tentang segala sesuatu berhubungan dengan 

pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), maupun perpustakaan 

e. Perbaikan berkesinambungan 

Prinsip sekolah yang bermutu adalah sekolah yang melakukan perbaikan 

secara terus-menerus (berkelanjutan) dan sebisa mungkin menghindari sajian 

pendidikan yang tidak baik. Langkah ini dilakukan secara berkelanjutan 

sehingga menemukan cara menangani masalah dan membuat reparasi yang 

diperlukan. 

Selain kriteria yang dikemukakan oleh Arcaro diatas, sekolah yang 

bermutu tentu merupakan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yaitu toalak ukur yang dijadikan pedoman dalam 
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pendidikan di seluruh 

Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (dalam 

Mulyasana, 2012: 146-182)  dapat disimpulkan bahwa ada 8 poin Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) sebagai berikut : 

a. Standar Isi 

Sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah memenuhi standar isi yang 

ditetapkan oleh BSNP. Standar isi meliputi lingkup materi yang diberikan 

yaitu memuat tentang kurikulum, tingkat kompetensi, beban belajar untuk 

mencapai kompetensi lulusan. Disini sekolah dasar menggunakan kurikulum 

yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum 2013 atau tematik. Sekolah 

harus dapat  mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui buku guru dan siswa yang disediakan. Sekolah mengacu pada standar 

isi yang telah ditetapkan peraturan menteri dan BSNP  

b. Standar proses 

Standar proses yang dimaksud yaitu pelaksanaan proses pembelajaran di 

sekolah . Pembelajaran yang diberikan pada peserta didik harus dapat 

memberikan pengalaman inspiratif, menyenangkan, menantang, interaktif, dan 

memotivasi peserta didik. Memberikan kesempatan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuannya baik pembelajaran secara akademik maupun 

non akademik.  
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c. Standar kompetensi lulusan 

Kualifikasi lulusan pada sekolah yang bermutu tidak hanya menekankan 

pada ranah kognitif atau pengetahuan tetapi juga mencakup sikap dan 

keterampilan.  

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Salah satu faktor penting keberhasilan suatu sekolah adalah adanya 

pendidik dan tenaga kependidikan, maka terdapat standar yang menjadi acuan 

seorang pendidik dikatakan baik yaitu memiliki kompetensi pedagogis, 

kepribadian yang baik, profesionalitas kerja, serta jiwa sosial yang baik. 

Kualifikasi akademik pendidik di sekolah dasar minimal sarjana (S1), berlatar 

belakang pendidikan tinggi SD/MI, dan memiliki sertifikat profesi guru. 

Sedangkan tenaga kependidikan yang dimaksud yaitu sekurang-kurangnya 

terdiri atas pengawas, tenaga perpustakaan, dan tenaga administrasi. 

e. Standar sarana dan prasarana 

Setiap sekolah harus memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang 

proses pendidikan. Sarana tersebut meliputi berbagai sumber belajar, media 

pembelajaran, maupun peralatan sekolah lainnya. Sedangkan prasarana yang 

dimaksud meliputi ruang guru, ruang kelas, ruang tata usaha, kantin, 

musholla, lapangan, lingkungan yang nyaman dan bersih, ruang latihan 

ekstrakurikuler, perpustakaan, UKS, dan lain sebagainya. Standar sarana dan 

prasarana diatas dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan 

menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan untuk memelihara dengan 

baik. 
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f. Standar pengelolaan 

Pengelolaan di sekolah dasar adalah dengan menerapkan manajemen 

berbasis sekolah yang dapat dilihat melalui kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas warga sekolah. Setiap sekolah yang 

bermutu harus memiliki acuan yang mengatur tentang rencana kerja sekolah, 

kurikulum, silabus, kalender akademik, struktur organisasi, tata tertib, kode 

etik hubungan anatara sesama warga sekolah maupun luar sekolah dan lain 

sebagainya.  

g. Standar pembiayaan 

Sekolah dasar yang bermutu mampu mengelola pembiayaan pendidikan 

dengan baik. Pembiayaan tersebut adalah biaya investasi, biaya operasi, dan 

biaya personal. Sekolah harus menentukan biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan peserta didik untuk belajar, memanfaatkan biaya untuk 

penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia 

dengan kerjasama bersama instansi luar atau lembaga lainnya. 

h. Standar penilaian pendidikan 

Sekolah dasar yang bermutu juga tentunya memenuhi standar penilaian 

pendidikan. Standar tersebut mencakup penilaian hasil belajar oleh pendidik, 

sekolah, pemerintah, serta kelulusan. Penilaian dilakukan secara terus menerus 

dan berkesinambungan sehingga menghasilkan akhir yang baik. 

Disimpulkan bahwa karakteristik sekolah yang bermutu adalah sekolah 

yang memiliki pelayanan pendidikan yang bermutu, memiliki sarana 

prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Terdapat keterlibatan 
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total dari seluruh warga sekolah, kesepakatan dalam menyatukan pemikiran-

pemikiran yang ada, dan kerjasama yang baik antar warga sekolah secara 

internal maupun eksternal demi pelayanan pendidikan yang sesuai kebutuhan 

peserta didik.  Sekolah yang dapat  menghasilkan lulusan-lulusan yang 

berkompetensi karena pelayanan pendidikan yang bermutu. Pelaksanaan 

pendidikan yang disertai dengan perbaikan secara terus menerus dan 

berkesinambungan dengan mengacu pada 8 komponen standar nasional 

pendidikan yang telah disebutkan diatas. 

3. Menciptakan Sekolah Dasar yang Bermutu 

Sekolah dasar yang bermutu merupakan sekolah yang mempunyai 

pendidikan yang bermutu, hal itu menurut Mulyasana (2012:120) dimulai dari 

sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem tata kelola yang baik 

dan disampaikan oleh pendidik yang baik dengan komponen pendidikan yang 

bermutu. Selain itu, seorang kepala sekolah di sekolah dasar sangat penting 

berperan dalam menciptakan sekolah yang bermutu. Terdapat sembilan aspek 

yang harus diperhatikan dalam menciptakan sekolah dasar yang memiliki 

pendidikan bermutu Mulyasa (2011:62-87)  

a. Perencanaan pengembangan sekolah 

Perencanaan harus dirumuskan dengan jelas, baik perencanaan jangka 

pendek, menengah, maupun panjang. Perencanaan juga harus melibatkan 

seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru/ pendidik, staf, peserta 

didik, pengawas, orang tua/komite sekolah, dan lainnya. 
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b. Pengembangan tenaga kependidikan 

Pengembangan dilakukkan dengan memberdayakan dan mendayagunakan 

seluruh warga sekolah termasuk guru dan staf. Meningkatkan perilaku warga 

sekolah melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. 

c. Pengembangan peserta didik 

Sekolah mampu melakukan manajemen kesiswaan dengan baik, menata 

dan mengatur kegiatan siswa/peserta didik baik kegiatan kurikuler maupun 

ekstrakurikuler peserta didik. 

d. Perlibatan orang tua dan masyarakat 

Salah satu cara  untuk menciptakan sekolah yang bermutu adalah dengan 

membangun hubungan yang baik antara warga sekolah dengan orang tua 

peserta didik serta masyarakat. Sekolah berkewajiban melakukan sosialisasi 

tentang tujuan dan program yang akan dilaksanakan, sebaliknya sekolah juga 

harus mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sekolah. 

e. Penghargaan dan intensif 

Pemberian penghargaan penting dilakukan untuk meningkatkan motivasi 

kerja guru dan staf serta dapat menumbuhkan semangat belajar  peserta didik, 

sehingga dalam sekolah tidak hanya menghukum atau menyalahkan saja. 

f. Tata tertib dan disiplin 

Sekolah dasar yang bermutu merupakan sekolah yang memiliki peraturan 

yang harus ditaati tata dan menjunjung tinggi kedisiplinan dari seluruh warga 

sekolah. Tata tertib disini harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh warga 
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sekolah, dengan begitu keterlaksanaan kegiatan dan lainnya berjalan dengan 

teratur. 

g. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran  

Kurikulum umumnya telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional pada tingkat pusat dan dituangkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan, Sekolah dikatakan bermutu apabila dapat merealisasikan standar 

yang ditetapkan. 

h. Manajemen keuangan dan pembiayaan 

 Keuangan dan pembiayaan merupakan komponen yang menentukan 

terlaksananya program-program di sekolah. Manajemen keuangan dan 

pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik , kepala sekolah atau bagian 

administrasi suatu sekolah harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dana secara transparan kepada 

warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah. 

i. Pendayagunaan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana pada proses pendidikan berpengaruh 

besar dalam menciptakan sekolah dasar yang bermutu. Sarana dan prasarana 

yang lengkap disertai dengan penyelenggaraan yang baik dari warga sekolah  

memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses 

pendidikan. 

 

 

 



19 
 

B. Budaya Mutu 

1. Pengertian Budaya Mutu 

Seperti yang diungkapkan oleh Nursya’bani  (2006: 67) budaya mutu 

adalah serangkaian pola bernilai yang dilakukan suatu  lembaga, 

menghasilkan lingkungan yang mendukung untuk jalannya perbaikan mutu  

dan keberlanjutannya. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai adat istiadat yang 

telah disepakati bersama, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu pada 

organisasi ataupun  lembaga yang bersangkutan. Hal senada diungkapkan oleh  

Kemendikbud dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah (2016: 65) menyatakan budaya mutu adalah 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). 

Enam nilai budaya mutu oleh Kamaruddin 2006 (dalam Mulyadi (2010: 

58-65) yang menjadi dasar sebuah organisasi/institusi dalam usaha 

menerapkan budaya kualitas secara menyeluruh yaitu seluruh pihak yang 

bersangkutan harus mempunyai mindset bahwa kedudukan antar seseorang 

tidak menjadi penghalang dalam melakukan apapun, semua adalah sama, 

berpusat pada proses, tidak mengenal kegagalan maupun kemenangan akan 

tetapi menjadikan semuanya sebuah pembelajaran dari pengalaman , 

menghindari sikap saling menutupi, serta perjalinan yang ikhlas. Tungkunanan 

P, dkk 2010 (dalam Arobi , 2013:7) berpendapat bahwa sekolah yang 
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berbudaya mutu  yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek, 

sekolah memberikan layanan untuk mereka sebaliknya juga melakukan 

kerjasama dengan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam peningkatan seni, 

kultur, dan lingkungan sekolah.  

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian diatas bahwa budaya mutu 

adalah semua pelayanan yang dilakukan oleh sekolah atas dasar pemikiran 

yang disepakati bersama untuk menciptakan lingkungan yang memiliki nilai-

nilai, tradisi, prosedur, dan aturan-aturan yang mendukung mulai dari input, 

proses sampai output berjalan secara terus menerusdan berkesinambungan 

demi terwujudnya kualitas pendidikan yang baik. Budaya mutu mencakup 

pengorganisasian dalam melaksanakan pembelajaran, kegiatan 

ekstrakurikuler, manajemen berbasis sekolah (MBS), perpustakan, dan usaha 

kesehatan sekolah (UKS).  

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Budaya Mutu  

Dikutip dari panduan lomba budaya mutu tahun 2016 oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (2016: 2) bahwa dalam 

pelaksanaan budaya mutu sekolah terdapat landasan yang dijadikan sebagai 

acuan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan   Nasional 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;  
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c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang 

Standar Nasional Pendidikan, yang telah diperbarui dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410;  

d. Surat Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor. 2421/Dt.7.2/04/2015 

tanggal 21 April 2015. 

e. Rencana Strategus Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Tahun 2015-

2019 

3. Komponen Budaya Mutu di Sekolah 

Pelaksanaan budaya mutu di sekolah tidak lepas dari tanggung jawab 

seorang pemimpin atau kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan faktor 

utama yang dapat menentukan sebuah sekolah dapat dikatakan bermutu atau 

tidak. Karakteristik kepala sekolah yang profesional menurut  Zazin (2011: 

188-189) diantaranya adalah beliau yang mampu memberi tahu dan 

menjelaskan visi misi kepada warga sekolahnya, mengajak kepada pencapaian 

visi misi, memiliki inovasi serta ide dalam mengembangkan program, 

berkepribadian baik yang pantas untuk dihargai masyararakat, peduli dan aktif  

dalam kegiatan sekolah terutama pembelajaran peserta didik, selalu menjalin 

kontak dengan sesama pendidik dan orang tua peserta didik. 
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Salah satu aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan budaya mutu selain 

kepemimpinan kepala sekolah adalah adanya visi dan misi. Sekolah yang 

berbudaya mutu tentu memiliki visi dan misi yang jelas. Sekolah yang 

mempunyai visi dan misi yang jelas akan memberikan kemudahan dalam 

setiap program yang akan dibuat. Visi sekolah merupakan tujuan yang 

dimiliki sekolah tersebut dan harus dicapai pada masa tertentu yang telah 

ditentukan. Sedangkan misi merupakan upaya atau langkah yang diambil oleh 

sekolah agar visi tesebut tercapai. Maka dari itu dalam merumuskan suatu visi 

ataupun misi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Secara lengkap 

penyusunan visi yang baik menurut Prabowo (2008:173) harus mencerminkan 

kepercayaan, keinginan dan harapan sekolah pada waktu yang akan datang, 

rumusan visi berbeda dengan sekolah lain atau khusus sekolah yang 

bersangkutan, terbuka dan luwes untuk dikembangkan sesuai dengan sumber 

daya yang ada, serta pernyataan mengandung inspirasi. Salah satu contoh visi 

sekolah “Menciptakan lulusan yang produktif dan berbudi pekerti”, disini 

kepercayaan sekolah tersirat pada kata produktif dan berbudi pekerti.  

Disamping penyusunan visi sekolah juga harus melakukan upaya untuk 

mencapainya  yang biasanya disebut  misi, Prabowo (2008:175) menjelaskan 

dalam bukunya bahwa ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

mernyusun misi yaitu berdasar pada nilai-nilai yang dianut sekolah, untuk 

kebutuhan di masa mendatang dengan melihat apa yang ada saat ini, statement 

maupun tindakan yang akan dilakukan fokus pada pencapaian tujuan, 

menggunakan kalimat yang tidak lebih dari dua kalimat, padat, dan jelas. 
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Pokok dari pembuatan misi yaitu dengan memperhatikan visi, hal ini 

dikarenakan demi tercapainya visi tersebut. Sebagai contoh visi  sekolah 

“Menciptakan lulusan yang produktif dan berbudi pekerti”, maka misi yang 

dapat dilakukan seperti melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, melaksanakan budaya toleransi dan 

mengahargai sesama, mengadakan kegiatan islami yang mengutamakan 

pengamalan dan lain sebagainya. Beberapa komponen lain yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan budaya mutu atau sekolah dasar dikatakan 

berbudaya mutu selain kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan visi misi 

yang dimiliki. Komponen pelaksanaan budaya mutu tersebut meliputi: 

a. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah gabungan dari unsur-unsur yang saling 

mempengaruhi terdiri dari beberapa orang yang saling berinteraksi 

memberikan aksi dan reaksi, dibantu alat dan bahan, fasilitas, perlengkapan, 

dan dengan model atau cara-cara tertentu demi mencapai tujuan yang 

ditentukan  Hamalik (2011: 57). Pelaksanaan budaya mutu di sekolah dasar 

dari segi pembelajaran perlu memperhatikan beberapa ciri-ciri dari sebuah 

pembelajaran tersebut, ada 3 ciri khas  dalam pembelajaran menurut Hamalik 

(2011:66) yaitu: 

1) Rencana 

 Segala sesuatu yang dipersiapkan dan dilakukan sebelum pembelajaran 

dilaksanakan yang meliputi penataaan pendidik dan tenaga kependidikan, 
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bahan pembelajaran, dan tahapan-tahapan  yang merupakan unsur-unsur 

sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus 

2) Kesalingketergantungan (interdependence) 

 Antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang sepadan dalam suatu 

keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan masing-masing memberikan 

fungsi terhadap sistem pembelajaran 

3) Tujuan 

 Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

Tujuan utama sistem pembelajaran agar peserta didik belajar. Tugas sebuah 

pelaku pendidikan di suatu sekolah khususnya ialah mengorganisasi 

ketenagaan, material, dan prosedur agar peserta didik belajar dengan efisien 

dan efektif sehingga memberikan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan 

sistem pembelajaran tersebut. 

Jadi, pembelajaran merupakan sesuatu dimana didalamnya terdapat 

manusia yang saling berinteraksi memberikan ilmu (pendidik) dan diberikan 

ilmu (peserta didik), menggunakan material dan sarana prasarana sebagai 

penunjang, dan mempunya tujuan yang ingin dicapai. Jika melihat pada era 

sekarang yang menggunakan kurikulum 2013, pembelajaran di sekolah dasar 

harus memenuhi atau mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang 

ditetapkan baik dari dimensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Kurikulum 

yang digunakan di  sekolah dasar (SD) mampu memberikan pengalaman dan 

membuat peserta didik untuk ikut serta berinteraksi dengan lingkungan rumah, 

sekolah, dan tempat bemain  (Abdullah, 2014: 46).  
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Selain itu pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

saintifik yaitu pendekatan pembelajaran dimana peserta didik diminta untuk 

mengamati objek atau peristiwa yang didapati, kemudian bertanya, guru dapat 

memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik ataupun  

memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk bertanya, setelah itu 

mencoba atau mengumpulkan informasi yang didapat, menalar, kemudian 

mengkomunikasikan. Pembelajaran yang baik di sekolah berpengaruh 

terhadap jalannya pelaksanaan budaya mutu. Ciri dari sekolah yang berbudaya 

mutu yaitu memiliki ciri pembelajaran yang baik dan dari pembelajaran 

tersebut menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul. 

b. Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2016 dalam panduan teknis 

kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar  (2016: 5) menjelaskan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang diadakan dibawah bimbingan 

sekolah, dilaksanakan diluar jam pelajaran yang telah ditetapkan. Umumnya 

bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi Pengembangan diri atau 

personal  setiap peserta didik, pengembangan keterampilan dan rasa tanggung 

jawab sosial peserta didik, pengembangan kapasitas diri peserta didik untuk 

persiapan karir, dan dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, serta 

menyenangkan. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya dapat mengembangkan 

potensi, minat, dan bakat peserta didik saja. Akan tetapi juga harus dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir, sikap, dan ketrampilan gerak peserta 
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didik Terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler wajib dan 

pilihan. 

1) Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik kecuali mereka yang memiliki keterbatasan tertentu. contoh 

ekstrakurikuler wajib adalah pramuka.  

2) Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang dipilih peserta didik 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya futsal, sepak bola, 

basket, voly, band, pencak silat, dan lain sebagainya. Peran sekolah disini 

harus mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. 

Dikutip dari panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar 

(2016: 37-39) disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

di tingkat satuan pendidikan antara lain setiap peserta didik harus mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler wajib kecuali peserta didik yang memiliki 

keterbatasan tertentu, setiap peserta didik memilih ekstrakurikuler pilihan 

sesuai dengan minat dan bakatnya, jadwal waktu ekstrakurikuler sudah 

dirancang pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala 

sekolah dan peserta didik, ekstrakurikuler dilakukan tidak pada jam pelajaran 

dan dapat dilakukan setiap hari atau waktu tertentu, khusus kegiatan 

kepramukaan yang dilakukan di luar jam sekolah seperti Jambore Pramuka 

ditentukan oleh pengelola/Pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak 

bersamaan dengan waktu belajar di sekolah. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dasar, setidaknya memuat tentang nama kegiatan, 
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penyiapan perlengkapan dan peralatan, Kegiatan awal, Kegiatan inti,  

Kegiatan akhir, Penilaian. 

c. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dikutip dari Zazin (2011:167) 

diartikan sebagai pengelolaan secara utuh  sumber daya yang berasaskan 

sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Disampaikan oleh Dedi 

Kuswandi (dalam Zazin, 2011:183) tujuan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) yaitu membangun sekolah yang efektif dengan memberdayakan 

sumber daya sekolah baik sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada, 

menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan karena sejatinya hal itu bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap peduli antara warga sekolah dan masyarakat, perilaku 

bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, dan pemerintah, 

melahirkan kompetisi yang sehat antar sekolah, efisiensi, relevansi, dan 

pemerataan pendidikan.  

Jadi inti dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) kaitannya 

dengan pelaksanaan budaya mutu di sekolah dasar yaitu bagaimana sebuah 

sekolah dapat memberdayakan sumber daya yang ada demi peningkatan mutu 

pendidikan. Manajemen tersebut mengatur tentang Manajemen Kurikulum 

dan Pembelajaran, Manajemen Peserta Didik, Manajemen Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (PTK), Manajemen Sarana-Prasarana, Manajemen 

Pembiayaan, Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat, serta 

Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah Dikutip dari panduan 
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Peratuan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) 

menjelaskan bahwa dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah 

melalui manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Isi kebijakan diatas 

dapat dipahami bahwa prinsip MBS meliputi:  

1) Kemandirian 

Berarti bahwa dalam mengelola sumberdaya maupun kepentingan warga 

sekolah yang ada dengan prakarsa sendiri berdasarkan kesepakatan antar 

sesama warga sekolah dengan bepedoman dengan perundangan. Kemandirian 

tersebut harus disertai dengan kemampuan yang baik dari sekolah dalam 

mengambil keputusan, memecahkan masalah, dapat beradaptasi dan 

mengantisipasi diri terhadap inovasi pendidikan, berdemokrasi, bersinergi dan 

berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan sekolah. 

2) Keadilan 

Pembagian sumberdaya untuk pengelolaan semua aspek  manajemen 

sekolah dilakukan secara bijaksana dan tidak memihak kepada salah satu 

orang. Sumber daya manusia yang terlibat baik warga sekolah ataupun para 

pemangku kepentingan lainnya mempunyai bagian yang sama untuk 

berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah. Dengan keadilan, dukungan 

dari berbagai pihak terhadap peningkatan mutu tersebut dapat berjalan secara 

optimal 
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3) Keterbukaan 

Mekanisme pengelolaan sumberdaya yang ada di sekolah dilakukan secara 

terbuka dan harus diketahui oleh seluruh warga sekolah dan pemangku 

kepentingan. Hal itu dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kepercayaan dari 

publik yang merupakan langkah pertama dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat. Keterbukaan dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan 

pemberian informasi di sekolah maupun masyarakat. 

4) Kemitraan 

Kemitraan disini diartikan sebagai bentuk bagaimana sekolah menjalin 

hubungan dengan pihak luar. hubungan tersebut meliputi masyarakat, dunia 

usaha dan industri, orang tua peserta didik, tokoh masyrakat, lembaga dan atau 

instasi lain. Hubungan atau mitra yang dibangun harus saling menguntungkan, 

sekolah mendapatkan manfaat dari masyarakat dan begitu juga sebaliknya. 

Keuntungan yang diterima sekolah seperti sumbangan dana, peningkatan 

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kemampuan peserta didik, 

sumbangan ide dan lain sebagainya. Keuntungan bagi masyarakat biasanya 

dirasakan secara tidak langsung, misalnya terbinanya anggota masyarakat 

yang berakhlak mulia, dan terciptanya tertib sosial.  

5) Partisipatif 

Merupakan keikutsertaan dari seluruh warga sekolah dalam 

mengembangkan mutu pendidikan. Keikutsertaan dapat berupa sumbangan 

dana, tenaga, sarana dan prasarana ataupun gagasan tentang pengembangan 

sekolah.  
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6) Efisiensi 

Penggunaan sumber daya yang sedikit mungkin akan tetapi dapat 

memperoleh hasil yang optimal. Efisiensi berarti hemat terhadapat pemakaian  

tetapi tetap dapat mencapai tujuan dalam peningkatan mutu sekolah. 

7) Akuntabilitas  

Seluruh pengelolaan atau manajemen di sekolah harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada pemerintah,seluruh warga sekolah dan 

lainnya. Pertanggung jawaban bisa secara tertulis  disertai dengan 

menunjukkan bukti fisik atupun lisan yaitu melalui rapat.  

d. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Dikutip dari pedoman pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar (2012: 3-4) bahwa Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) adalah salah satu cara yang diambil oleh sekolah baik itu pembiasaan 

berperilaku hidup bersih dan sehat ataupun pelayanan kesehatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik agar dapat belajar 

dengan aman dan nyaman, tumbuh secara harmonis dan optimal, sehingga 

menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Pernyataan yang sama juga dijelskan 

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 79 

menyatakan bahwa kesehatan sekolah diadakan dengan alasan agar peserta 

didik dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 

melalui hidup sehat dan bersih.  
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa adanya usaha 

kesehatan sekolah yaitu agar dapat mewujudkan peserta didik yang sehat dan 

bersih. Usaha tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh pada setiap sekolah, 

menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk menunjang 

keterlaksanaannya. Pembiasaan-pembiasaan yang baik juga dapat diterapkan 

untuk tercapaianya tujuan menjadikan peserta didik manusia seutuhnya. 

Pembiasaan hidup sehat, dan pengelolaan lingkungan yang baik juga 

berpengaruh dalam melaksnakan usaha kesehatan sekolah. Sehingga pada 

akhirnya peserta didik dapat belajar dengan tanpa hambatan. 

e. Perpustakaan  

 Perpustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang 

disebut pendidikan dengan seluruh kegiatan yang ada didalamnya, sesuatu 

yang harus ada pada pelaksanaan pendidikan formal khususnya pendidikan 

sekolah dasar, dan dijadikan sebagai pusat sumber belajar bagi para pelaku 

pendidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang 

bersangkutan. Istilah perpustakaan menurut Standar Nasional Perpustakaan 

(SNP) (2011: 7) Perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah bertujuan 

untuk menyediakan bahan ajar dan berbagai bentuk bacaan, menjadikan 

peserta didik giat membaca,  mencapai tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 yakni mencerdaskan 

kehidupan bangsa secara emosional, spritual, maupun intelektual melalui 

pengetahuan dari buku. Dijelaskan pula dalam pedoman perpustakaan sekolah 

oleh IFLA/UNESCO (2006: 6) bahwa misi perpustakaan yaitu membiasakan 
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budaya membaca kepada peserta didik agar mampu meningkatkan wawasan 

pengetahuan untuk dijadikan  bekal menghadapi perubahan zaman yang 

semakin lama semakin maju. 

 Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki visi perpustakaan yang mengacu 

pada visi sekolah. Disimpulkan dari Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 

Sekolah Dasar (2011: 3-7) terdapat beberapa hal atau ketentuan yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan perpustakaan di sekolah dasar seperti 

ketentuan tentang tenaga perpustakaan sekolah setidaknya dikelola oleh 1 

orang , adanya struktur organisasi biasanya terdiri dari kepala sekolah, kepala 

perpustakaan, layanan teknis, dan layanan pemustaka. Program kerja mengacu 

pada program kerja sekolah dalam tahun anggaran yang berjalan, program 

wajib kunjung perpustakaan sekurang-kurangnya satu jam 

pelajaran/kelas/minggu.  

 Selain itu, ketentuan tentang Sarana dan prasarana perpustakaan, posisi 

perpustakaan di sekolah harus strategis dapat dijangkau oleh peserta didik, 

hendaknya melakukan kerjasama misalnya dengan perpustakaan lain, 

perpustakaan umum, dan komite sekolah, jam buka perpustakaan sekurang-

kurannya enam jam per hari kerja, jenis koleksi seperti buku teks, buku 

penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi (macam-macam kamus, 

ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, peraturan perundang-

undangan, atlas, peta, biografi tokoh dan kitab suci), buku biografi, majalah, 

surat kabar, audio visual, maupun multimedia.  
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4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Mengadaptasi dari indikator penilaian lomba budaya mutu 2016 dalam 

panduan lomba budaya mutu 2016, berikut merupakan kisi-kisi instrumen 

yang akan digunakan peneliti dalam penelitian analisis pelaksanaan budaya 

mutu SD Negeri Lowokwaru 2 Malang : 

Jenis Data Aspek Indikator 

1. Pelaksanaan 

budaya mutu di 

SDN 

Lowokwaru 2 

Malang 

1.1 Pelaksanaan seluruh 

komponen budaya 

mutu 

1.1.1 Latar belakang budaya 

mutu di SDN 

Lowokwaru 2 Malang 

1.1.2 Manajemen pelaksanaan 

seluruh komponen 

budaya mutu 

1.1.3 Evaluasi pelaksanaan 

seluruh komponen 

budaya mutu 

1.2 Pembelajaran 1.2.1 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(Komponen dan 

Implementasi RPP) 

1.2.2 Perangkat pembelajaran 

1.2.3 Penilaian 

1.2.4 Prestasi dalam 

pembelajaran 

1.3Kegiatan Ekstrakurikuler 1.3.1 Struktur Organisasi/ 

Pembagian Tugas 

pembinaan ekstrakurikuler 

1.3.2 Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

1.3.3 Keterlibatan warga 

sekolah dan stakeholders 

1.3.4 Prestasi dalam 

Ekstrakurikuler 

1.4 Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

1.4.1 Manajemen Kurikulum 

dan Pembelajaran 

1.4.2 Manajemen  Peserta Didik 

1.4.3 Manajemen Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

(PTK)  

  1.4.4 Manajemen Sarana-

Prasarana  

  1.4.5 Manajemen Pembiayaan 

  1.4.6 Manajemen Hubungan 

Sekolah dan Masyarakat 

 1.4.7 Manajemen Budaya dan 

Lingkungan Sekolah 

1.5 Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

1.5.1 Struktur Organisasi/ 

Pembagian Tugas pada 
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Perpustakaan UKS 

1.5.2 Jenis Kegiatan 

pendidikan kesehatan 

1.5.3 Layanan Kesehatan 

1.5.4 Contoh pembiasaan 

perilaku hidup bersih 

dan sehat 

1.6 Perpustakaan 1.6.1 Pengelolaan perpustakaan 

(Struktur Organisasi atau 

Pembagian Tugas 

Perpusatakaan, Tenaga 

perpustakaan) 

1.6.2 Kegiatan perpustakaan 

(Jam Buka Perpustakaan, 

Jenis Layanan, Jadwal 

kunjungan, koleksi, 

sarana prasarana) 

1.6.3 Kerjasama perpustakaan 

sekolah    dengan instansi 

terkait 

2. Faktor Pendukung dan 

Penghambat serta solusi 

pelaksanaan budaya 

mutu 

2.1 Faktor Pendukung 2.1.1 Faktor pendukung untuk 

setiap program budaya mutu 

dilihat dari warga sekolah(guru 

dan peserta didik) serta sarana 

dan prasarana yang tersedia. 

2.2 Faktor Penghambat dan 

solusi  

1.1.2 Faktor penghambat 

untuk setiap program budaya 

mutu dilihat dari warga 

sekolah(guru dan peserta didik) 

serta sarana dan prasarana yang 

tersedia 

1.1.3 Solusi untuk mengatasi 

hambatan pelaksanaan : 

- Pembelajaran 

- Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

- Kegiatan ekstrakurikuler 

- perpustakaan 

 

Tabel 2.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
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C. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan analisis pelaksanaan budaya mutu di SDN Lowokwaru 2 Malang, 

persamaan dan perbedaan yang dikaji sehingga dapat mendukung penelitian 

ini. 

1. Penelitian oleh Mohammad Arobi (2013) dengan judul “Pengembangan 

Budaya Mutu di SMK PGRI 1 Karanganyar”. Persamaan dari penelitian 

ini yaitu sama-sama membahas tentang budaya mutu, sedangkan 

perbedaannya pada penelitian Arobi bertujuan untuk mengetahui 

pengembangan budaya mutu, yaitu bagaimana sekolah yang diteliti 

mengembangkan budaya mutu yang dilaksanakan bukan pada 

pelaksanaannya dan dilakukan di SMK bukan di Sekolah Dasar.  

2. Penelitian Gita Adriani (2014) dengan judul “Peningkatan Budaya Mutu 

Untuk Pencapaian Akreditasi Di Sekolah Dasar Widoro Yogyakarta”. 

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang budaya mutu di 

sekolah dasar serta faktor pendukung dan penghambat , akan tetapi 

penelitian Gita difokuskan pada peningkatan budaya mutu untuk 

pencapaian akreditasi sekolah. Tindakan-tindakan yang dilakukan warga 

sekolah dalam meningkatkan budaya mutu dengan tujuan akreditasi. 

Bukan pada pelaksanaan budaya mutu yang lebih menjelaskan 

pelaksanaan sehari-hari beserta manajemen yang dilakukan sekolah seperti 

yang akan diteliti pada penelitian ini 
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3. Penelitian oleh Nur Laila Maharani (2017) dengan judul “Kebijakan 

Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu pada Sekolah Regrouping 

Di SD Ungaran 1 Yogyakarta”. Penelitian Nur dengan penelitian ini sama-

sama membahas tentang budaya mutu, perbedaanya pada penelitian yang 

dilakukan Nur difokuskan pada perumusan kebijakan sekolah dalam 

pengembangan budaya mutu pada sekolah regrouping saja. Jadi, penelitian 

ini membahas tentang prose pembuatan kebijakan oleh warga sekolah 

dalam mengembangkan budaya mutu dan dilakukan tidak hanya budaya 

mutu dari 1 sekolah tetapi 3 sekolah yang digabung menjadi 1. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti disini difokuskan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan budaya mutu,faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi. 

Berdasarkan 3 penelitian yang relevan diatas telah dijelaskan bahwa 

terdapat persamaan dan perbedaan. Ketiga penelitian diatas persamaannya 

terletak pada pembahasan topik yaitu tentang budaya mutu, akan tetapi fokus 

penelitian berbeda. Penelitian “Analisis Pelaksanaan Budaya Mutu di SDN 

Lowokwaru 2 Malang” lebih menekankan pada penjelasan tentang bagaimana 

SDN Lowokwaru 2 Malang melaksanakan budaya mutu dilihat dari 

pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan perpustakaannya, selain itu faktor 

pendukung dan penghambat serta solusi yang digunakan 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

  

Sekolah dasar yang mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas mulai 

dari input, proses, sampai ouput, berlangsung secara terus menerus untuk 

meningkatkan perbaikan mutu 

Analisis Pelaksanaan Budaya Mutu di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang 

Pelaksanaan budaya mutu 

di SDN Lowokwaru 2 

Malang 

 

Faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan 

budaya mutu di SDN 

Lowokwaru 2 Malang 

 

Solusi untuk mengatasi hambatan 

dalam pelaksanaan budaya mutu di 

SDN Lowokwaru 2 Malang 

 

SDN Lowokwaru 2 Malang merupakan sekolah dasar negeri di Malang yang telah 

memenuhi indikator penilaian sekolah berbudaya mutu  tingkat nasional dibuktikan 

dengan menjadi juara 1 Lomba Budaya Mutu Tahun 2016 dengan kategori Whole School  
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E. Kerangka Pikir

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Sekolah dasar yang mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas mulai 

dari input, proses, sampai ouput, berlangsung secara terus menerus untuk 

meningkatkan perbaikan mutu 
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