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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang 

Pendidikan yang berkualitas sudah lama menjadi perhatian di Indonesia. 

Bahkan pemerintah lewat Permendiknas No.63 tahun 2009 telah mencanangkan 

penjaminan mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 

Penjaminan mutu pendidikan ini merupakan kegiatan sistemik dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah 

pusat dan daerah, serta masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan 

kehidupan bangsa melalui pendidikan. Maka dari itu mutu pendidikan yang 

berkualitas telah menjadi perhatian dari berbagai kalangan. 

Lembaga pendidikan atau sekolah salah satunya, adalah lembaga yang 

berperan penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan ini. Setiap sekolah 

memiliki program-program tersendiri untuk memberikan mutu pendidikan terbaik 

kepada siswanya berdasarkan tuntutan standar yang dibuat pemerintah dan nilai-

nilai yang dianut sekolah. Proses peningkatan mutu pendidikan pada setiap 

sekolah ini menghasilkan produk yang berbeda-beda. Hasil atau produk yang 

diperoleh ini menjadikan adanya sekolah yang dianggap lebih unggul dari sekolah 

lainnya. Menurut Priyono (2005:47) walaupun proses peningkatan mutu yang 

dilakukan adalah sama, produk yang dihasilkan akan berbeda apabila ada asupan 

tambahan yang tepat disisipkan ke dalam prosesnya.  

Istilah asupan tambahan ini dalam pendidikan dikenal dengan budaya mutu. 

Budaya mutu merupakan sistem yang menghasilkan lingkungan kondusif dalam
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keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu pendidikan di sekolah. 

Pelaksanaan budaya mutu yang dilaksankan di sekolah unggul bertujuan untuk 

mencapai keefektifan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan budaya mutu harusnya 

telah dilakukan oleh setiap sekolah agar sekolah tersebut memiliki keunggulan 

tersendiri yang menjadikan kualitas mutu pendidikan di sekolah tersebut 

meningkat. 

Pentingnya budaya mutu sebagai bentuk keberlangsungan dan keberlanjutan 

perbaikan mutu sekolah menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mengadakan 

Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar tingkat Nasional. Seperti yang diberitakan 

oleh republika.co.id (November, 2017), kini telah dilaksanakan lomba budaya 

mutu tingkat nasional untuk sekolah dasar yang telah dimulai dari tahun 2014 

silam. Peserta lomba budaya mutu pada tahun 2017 kini berasal dari 217 sekolah 

di seluruh Indonesia. Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Dasardan Menengah, 

Hamid Muhammad pada sambutan pembukaan Grand Final Lomba Budaya Mutu 

menyatakan bahwa sekolah dasar adalah yang utama untuk dibenahi kualitas 

pendidikannya karena SD merupakan dasar atau pondasi untuk jenjang 

pendidikan selanjutnya disamping PAUD. Maka dari itu peningkatan mutu 

pendidikan lewat pelaksanaan budaya mutu merupakan hal penting di sekolah 

dasar. 

Salah satu sekolah dasar di Kota Batu yakni SD Muhammadiyah 4 Batu kini 

telah melaksanakan budaya mutu.Walaupun bukan merupakan sekolah negeri, SD 

Muhammadiyah 4 Batu kini telah dianggap unggul dan menjadi salah satu sekolah 

pilihan di kota Batu bersaing dengan sekolah-sekolah unggul lainnya. Hal ini 
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tidak terlepas dari pelaksanaan budaya mutu di sekolah tersebut. Hasil wawancara 

pada tanggal 16 November bersama Ibu Ita selaku guru kelas 4 di SD 

Muhammadiyah 4 Batu, budaya mutu telah dilaksanakan selama dua tahun mulai 

dari tahun 2016. Selanjutnya Bapak Abdur Rohiem selaku Guru Agama Islam di 

SD Muhammadiyah 4 Batu juga menjelaskan bahwa SD Muhammadiyah 4 Batu 

memiliki dua program sekolah. 

Program tersebut adalah Program Pendidikan Al-Qur’an dan Pembiasaan 

As-Sunnah. Kedua program tersebut hanya ada di SD Muhammadiyah 4 Batu dan 

merupakan bentuk pelaksanaan dari nilai-nilai dasar sekolah. Program Pendidikan 

Al-Qur’an merupakan program wajib bagi seluruh siswa di SD Muhammadiyah 4 

Batu sebagai sarana pengenalan Al-Qur-an dalam hal membaca, menulis, dan 

memaknai. Sedangkan Pembiasaan As-Sunnah merupakan kegiatan untuk 

membiasakan seluruh siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu berperilaku sesuai 

dengan sunnah-sunnah Islam yang ada. Selanjutnya pada wawancara yang 

dilaksanakan tanggal 20 November 2017, Bapak Zulkifli Hasan selaku Kepala 

Sekolah SD Muhammadiyah 4 Batu menjelaskan bahwa SD Muhammadiyah 4 

Batu dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pada delapan 

aspek Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 2016 yaitu standar 

kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian, standar PTK, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar sarpras. 

Sesuai dengan Permendikbud No. 28 tahun 2016, mutu pendidikan dasar 

merupakan suatu tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan dasar dalam 

hal ini sekolah dasar dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk 
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mengendalikan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk terwujudnya pendidikan 

yang bermutu dan memberikan jaminan pemenuhan standar pada satuan 

pendidikan sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya mutu pada satuan 

pendidikan. Maka dari itu perlu dilaksanakannya budaya mutu pada satuan 

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Hasil penelitian relevan mengenai budaya mutu yang pertama adalah 

penelitian yang dilaksanakan Said tahun 2015 dengan judul “Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Sekolah”. Penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana kepala sekolah dari SMA Negeri 3 Malang dan SMA Negeri 

8 Malang melestarikan budaya mutu di sekolahnya. Hasil penelitian memaparkan 

strategi, proses, dan model kepemimpinan kepala sekolah dari SMA Negeri 3 

Malang dan SMA Negeri 8 Malang sehingga pelakasanaan budaya mutu di 

sekolah tersebut dapat dilestarikan. Strategi dari kedua kepala sekolah dalam 

memelihara dan melestarikan budaya mutu memiliki kemiripan dalam hal 

motivasi dan semangat kerja, keterlibatan pembantu guru, dan dukungan 

masyarakat yang kuat. 

Sedangkan proses yang dilaksanakan dari kedua kepala sekolah untuk 

melestarikan budaya mutu adalah penanaman kedisiplinan yang ketat saat 

menjalankan program-program sekolah. Selain itu tercapainya visi misi sekolah 

yang maksimal dan menguntungkan sekolah. Model kepemimpinan kepala 

sekolah dalam memelihara budaya mutu sekolah di SMA Negeri 3 Malang dan 

SMA Negeri 8 Malang dengan menggunakan model kepemimpinan 

transformasional dan karismatik dengan metode take and give dari nilai-nilai 

sekolah. 
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Selanjutnya penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang 

dilaksanakan oleh Hidayati pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Kepuasan 

PelangganTerhadap Budaya Mutu Pendidikan di MA Unggulan PP 

AmanatulUmmah Surabaya dan MA Darul Ulum Waru Sidoarjo”. Penelitian ini 

membahas mengenai perbandingan kepuasan pelanggan mengenai pelaksanaan 

budaya mutu di MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya dan MA Darul 

Ulum Waru Sidoarjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya perbedaan 

kepuasan pada kedua sekolah tersebut dimana kepuasan pelanggan pada 

pelaksanaan budaya mutu di MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya lebih 

tinggi dibandingkan kepuasan pelanggan di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian “Analisis 

Pelaksanaan Budaya Mutu Menuju Sekolah Unggul di SD Muhammadiyah 4 

Batu”. Hal yang mendorong penelitian ini penting dilakukan karena dapat 

diketahui proses pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu yang 

menjadikan sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah dengan mutu pendidikan 

berkualitas di Kota Batu. 

 

B.     Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan budaya mutu menuju sekolah unggul di SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

2. Bagaimana aspek keunggulan di SD Muhammadiyah 4 Batu? 
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3. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala dalam pelaksanaan budaya mutu menuju sekolah unggul di SD

Muhammadiyah 4 Batu?

C. Tujuan

Bertolak dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini

dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan budaya mutu menuju sekolah unggul di SD

Muhammadiyah 4 Batu.

2. Mendeskripsikan aspek keunggulan di SD Muhammadiyah 4 Batu.

3. Menyebutkan kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala dalam pelaksanaan budaya mutu menuju sekolah unggul

di SD Muhammadiyah 4 Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis maka penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan proses

pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu yang menjadikan

sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah dengan mutu pendidikan

berkualitas di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi guru,

sekolah, dan peneliti selanjutnya.
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a. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan pelaksanaan 

budaya mutu dalam pengelolaan kurikulum untuk proses belajar mengajar. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya 

pelaksanaan budaya mutu sekolah. 

c. Bagi peneliti, tersedianya data dan informasi tentang pelaksanaan budaya 

mutu sekolah dasar untuk penelitian terkait selanjutnya. 

 

E.     Batasan Penelitian 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, maka penilitian ini dibatasi 

pada pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu khususnya 

pembelajaran intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan kepala 

sekolah disertai dengan manajemen berbasis sekolah, pengelolaan perpustakaan, 

dan lingkungan sekolah serta aspek keunggulan di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

F.     Definisi Operasional 

1. Budaya mutu adalah nilai (kesiapan, komitmen, sikap, kebiasaan) dan 

keyakinan suatu masyarakat/organisasi yang menghasilkan lingkungan 

kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu. 

2. Sekolah unggul merupakan sekolah efektif yang mampu mencapai target-

target yang telah ditetapkan sebelumnya, memenuhi tuntutan standar yang 

dibuat oleh pemerintah, mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam 

sekolah, dan menitikberatkan pada kualitas proses belajar. 


