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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang Penelitian 

Beberapa masalah utama pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah 

masalah pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta akuntabilitas. 

Pada umumnya, orang beranggapan bahwa masalah krusial pendidikan adalah 

kurangnya bentuk perhatian dari pemerintah dan masyarakat akan arti pentingnya 

pendidikan. Perjalanan panjang pendidikan di Indonesia memberikan nuansa baru 

dalam pembangunan bangsa, hal ini ditandai dengan maraknya penyelenggaraan 

pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. Perangkat peraturan dan perundang-undangan telah 

ditetapkan, biaya dan fasilitas pendidikan telah dibenahi, sumberdaya manusia yang 

terlibat dalam proses pendidikan telah diupayakan untuk ditingkatkan 

profesionalismenya. Namun, masalah peningkatan mutu pendidikan sebagai salah 

satu masalah utama pendidikan ternyata sampai saat ini masih belum terpecahkan 

secara maksimal. 

Mutu lulusan peserta didik salah satunya, merupakan hal yang seolah tiada 

henti diperbincangkan. Daya saing SDM kita di tingkat dunia sungguh 

memprihatinkan. Betapa tidak, dari hasil pencapaian Matematika dan IPA 

internasional menurut uji TIMMS tahun 2000 (Puspendik, Balitbang Diknas, 2000), 

Indonesia menempati urutan ke 34 untuk matematika dari 38 negara peserta, dan 

urutan 32 untuk IPA dari 38 negara. Pada tahun 2007 menempati urutan 35 dari 49 



2 

 

 

 

negara peserta. Uji kompetensi internasional lainnya yaitu PISA (Programme for 

International Student Asessment, 2003) dalam prestasi literasi membaca, matematika 

dan IPA pun menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Menurut PISA (2003), dari 

41 negara yang mengikuti uji tersebut,  Indonesia  menempati urutan ke 39 untuk 

literasi membaca dan   untuk matematika, serta urutan ke 48 untuk IPA.  Data terakhir 

mengenai daya kompetetisi SDM kita pun hasilnya sama. Menurut The World 

Competitiveness Scoreboar 2005, SDM Indonesia menempati urutan ke 59 dari 60 

negara.   

Melihat gambaran mutu lulusan tersebut, maka sudah jelas bahwa akar 

permasalahannya harus segera diidentifikasi dan kemudian diupayakan 

penanganannya.  Sudah selayaknya kita terpanggil untuk berbenah diri dan berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan dan ini merupakan ajang perbaikan SDM di masa 

depan. Tentu saja masalah mutu pendidikan  tidak hanya terletak pada rendahnya 

mutu lulusan,  akan tetapi banyak hal lain yang justru menjadi penyebab mutu lulusan 

rendah  seperti mutu proses, mutu  profesionalisme dan kinerja guru, manajemen 

mutu sekolah, sarana dan prasarana sekolah dan sebagainya.  Oleh karena itu, cara 

pandang kita terhadap sistem pendidikan sudah saatnya diubah, dan melihat sistem 

pendidikan sebagai suatu kesatuan yang utuh.  Istilah penjaminan dan pengendalian 

mutu disepakati menjadi kata kunci. 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia saat ini menjadi suatu 

paradigma yang terus berkembang. Secara teoritis, sistem penjaminan mutu 

pendidikan menunjuk pada sekumpulan elemen pendidikan yang saling terkait dalam 
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suatu konstruksi fungsional dan diarahkan pada terjaminnya mutu pendidikan.  

Sebagai sebuah sistem,  ia harus mempunyai ruang lingkup yang luas mulai dari 

input, proses dan output yang jelas. Penjaminan mutu sebagai suatu sistem harus 

mempunyai sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang jelas, sehingga 

perkembangannya dapat terukur dan memudahkan dalam sistem peningkatannya 

(Quality Improvement).  Gentur Sutapa (2007:23) menyatakan  penjaminan mutu 

adalah ”proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten 

dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang 

berkepentingan memperoleh kepuasan.” Salah satu realisasi penjaminan mutu 

pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah akreditasi sekolah. Akreditasi  adalah 

proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau 

program pendidikan  yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pemerintah 

melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia.  

Akreditasi sekolah sebenarnya bukan kegiatan baru, karena sejak dulu 

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan akreditasi terhadap kinerja sekolah swasta. 

Setiap sekolah, terutama sekolah swasta, berupaya untuk meningkatkan akreditasinya, 

mulai dengan status akreditasi terdaftar sampai dengan  disamakan. Sekolah berstatus 

disamakan biasanya terus berupaya meningkatkan kualitas statusnya hingga 

memperoleh skor komponen 91 sampai dengan 100  dengan sertifikasi predikat “A” 

(Istimewa).  
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Suharsimi Arikunto (1998:256) menyatakan bahwa akreditasi adalah  

“penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk 

meningkatkan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut.” Peringkat 

di sini dimaksudkan sebagai  kedudukan suatu sekolah terhadap sekolah-sekolah 

swasta lain, dan kedudukan sekolah tersebut terhadap standar  yang ditentukan oleh 

pemerintah sebagai ukuran kualifikasi  yang diharapkan untuk dicapai oleh sekolah 

yang bersangkutan dan sekolah-sekolah swasta pada umumnya. Jadi dengan singkat 

dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang  kualifikasi mutu sekolah 

oleh pemerintah.  

Di dalam Ensiclopedia Of Educational Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B 

Anderson (1975:4-5) dinyatakan bahwa  “accreditation is the process by which  a 

program or institution is recognized  as being in conformity with some agreed upon 

standard.” Di Amerika Serikat, misalnya meskipun setiap negara bagian melakukan 

akreditasi sekolah-sekolah dan program-program pendidikan  profesional kemudian 

hasilnya diterbitkan  dalam sebuah daftar akreditasi  yang menunjuk pada adanya  

pengakuan atau persetujuan terhadap  kualitas lembaga, namun istilah akreditasi lebih 

terkenal menunjuk pada badan akreditasi sekolah swasta daripada sekolah 

pemerintah. 

Di Indonesia, akreditasi sekolah diartikan sebagai proses pengakuan 

kualifikasi lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja sekolah 

dengan mengajukan  perangkat yang telah ditetapkan. Perangkat ini dirumuskan oleh 

suatu badan yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Badan 
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ini merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau 

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan 

mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M merupakan Badan Non 

Struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri.  

Pelaksanaan akreditasi merupakan tantangan unsur pimpinan sekolah, guru 

dan seluruh warga sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini diatur atas dasar Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 60 sebagai berikut : 

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 
pendidikan pada jalur  pendidikan formal dan non formal pada setiap 
jenis dan jenjang pendidikan 

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan  dilakukan oleh 
pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 
akuntabilitas publik 

(3) Akreditasi dilakukan secara terbuka 
 
Pemerintah melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di era globalisasi ini, 

pemerintah mengharapkan setiap sekolah berupaya selalu meningkatkan standarisasi. 

Pelaksanaan akreditasi merujuk pada peraturan perundangan yang mengatur 

tentang akreditasi yaitu Permendiknas No.29/2005 tentang BAN-S/M.  Peran BAN-

S/M dalam penjaminan mutu pendidikan adalah penjaminan mutu yang  dilakukan 

oleh berbagai pihak /institusi  di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki 

tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara 

langsung/tidak langsung dan penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh masing-

masing satuan pendidikan. 

Ada 4 pilar pokok dalam penjaminan mutu eksternal yaitu : 
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1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh Menteri, 

pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 

pasal 76 dan 77.  

2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada setiap satuan pendidikan 

(oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LPMP, dan institusi 

pembina pendidikan Pusat), PP19/2005 pasal 92.  

3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan 

Standar Nasional Pendidikan yang dicapai satuan/program pendidikan): 

melalui penilaian kelayakan satuan/program pendidikan mengacu pada 

kriteria SNP, sebagai bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 pasal 60, 

Permen 29/2005 pasal 1� AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 

pasal 86 dan 87.  

4. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian Nasional, 

USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi 

kinerja pendidikan oleh Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)   

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh data bahwa hingga tahun 2009 

BAN-S/M, telah mengakreditasi sebanyak 126.584 sekolah/madrasah yang mencakup 

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMAK/MAK, dan SLB pada 33 provinsi di 

Indonesia. Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan secara profesional tidak hanya secara 

konsisten merujuk kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), tetapi juga 

perangkat akreditasi, organisasi dan manajemen akreditasi, mekanisme akreditasi dan 
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asesor berfungsi secara profesional pula. Hasil akreditasi dengan seluruh temuan-

temuannya dan rekomendasi yang disusun merupakan hasil kerja yang cermat, 

credible dan terpercaya, serta amat layak untuk dijadikan bahan rujukan dalam proses 

pembuatan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional Indonesia. 

Hasil akreditasi yang dituangkan antara lain dalam bentuk profil untuk setiap 

satuan pendidikan setiap provinsi dari tahun 2007-2009, merupakan petunjuk yang 

amat komprehensif tentang kapasitas dalam mencapai setiap komponen dari 8 

Standar Nasional Pendidikan. SNP yang sesungguhnya merupakan standar minimal 

mutu pendidikan ini harus dan perlu dicapai dan diwujudkan oleh setiap 

satuan/program pendidikan di Indonesia. 

Peringkat Akreditasi dalam bentuk A, B, dan C memberikan gambaran 

menyeluruh tidak hanya tentang kapasitas setiap satuan pendidikan/program 

pendidikan secara kelembagaan, tapi juga memberikan informasi tentang kapasitas 

capaian setiap komponen dari 8 komponen SNP. Peringkat akreditasi ini dengan 

demikian memberikan gambaran tingkat kapasitas capaian secara lebih spesifik 

sehingga amat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan bagi berbagai pihak dalam 

menindak lanjuti hasil dan temuan akreditasi sekolah/madrasah ini. 

Hasil akreditasi untuk kurun waktu 2007-2009, yang perlu memperoleh perhatian 

untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut ; 

a. TK/RA: terdapat tiga hal penting yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak 
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yaitu: Pertama, Kurikulum terutama yang menyangkut standar isi dan proses yang 

sesuai dengan tahapan pertumbuhan peserta didik usia 4-6 tahun yang amat 

terbatas; Kedua, kualifikasi guru khusus TK/RA dan PAUD yang sebagian besar 

masih belum memenuhi syarat minimal SI pendidikan; Ketiga, Infrastruktur yang 

memfasilitasi proses pertumbuhan peserta didik yang optimal secara nyata masih 

belum memadai, sehingga sebagai instrumen yang membantu proses 

perkembangan peserta didik tidak dapat diiaksanakan sebagaimana yang 

diharapkan. 

b. SD/MI, aspek-aspek yang lemah dari satuan pendidikan ini adalah aspek 

kurikulum khususnya pada standar proses terutama yang menyangkut PBM, 

kualifikasi guru yang sebagian besar belum memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan, sarana prasrana yang diperlukan untuk mendukung proses 

pembelajaran yang efektif dan kemampuan manajemen dalam mengelola sekolah 

secara professional. 

c. SMP/MTS, penguasaan kurikulum khususnya KTSP dengan silabus dan RPPnya 

tetap merupakan masalah. Kemampuan guru untuk menyusun KTSP yang 

dikendaki masih rendah, karena itu kurikulum yang dimiliki masih merupakan 

hasil kolaborasi dengan berbagai sekolah lain. Jumlah guru-guru yang memenuhi 

syarat jauh lebih besar bila dibandingkan dengan SD/MI, walaupun guru yang 

mismatch dan yang kualifikasinya belum memenuhi syarat, jumlahnya masih 

cukup besar. Infrastruktur seperti ruang ,kelas, peralatan pembelajaran, 

laboratorium dan sumber belajar seperti perpustakaan tetap lemah sehingga proses 
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pembelajaran belum didukung oleh infrastruktur akademik yang kuat. 

d. SMA/MA, guru yang memenuhi persyaratan sudah melebihi 50 % walaupun 

kemandirian dalam mengembangkan silabus dan RPP masih tetap lemah. 

Infrastruktur jauh lebih balk terutama sekolah/madrasah yang ada di kota-kota 

besar. Namun kemampuan manajemen masih tetap merupakan permasalahan 

sehingga professionalisme dalam manajemen belum terwujud secara optimal. 

e. SMK, permasalahan di SMK adalah infrastruktur untuk mendukung proses 

pembelajaran yang efektif terutama dalam kaitannya dengan pembinaan 

keterampilan atau transferable skills. Prakerin pada sebagian besar SMK masih 

tetap merupakan masalah yang perlu ditangani melalui kerjasama dengan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri. Kesempatan kerja bagi para lulusannya masih 

merupakan problem karena di Indonesia pertumbuhan sector real masih tetap 

lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan lulusan SMK. 

Temuan dari hasil akreditasi  adalah terbatasnya jumlah asesor yang memiliki 

profesionalisme kuat sehingga kualitas hasil akreditasi tetap terpelihara. Jumlah 

asesor yang diperlukan di daerah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera 

terutama untuk menjangkau sekolah yang tersebar di daerah terpencil atau jauh amat 

terbatas. Keterbatasan ini amat dirasakan terutama untuk mengakreditasi madrasah. 

Kondisi geografis yang sulit seperti di Papua, di Kalimantan Timur, Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau dan di daerah perbatasan, 

merupakan permasalahan yang amat rumit. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan 

biaya yang dibutuhkan amat besar dan diluar anggaran yang tersedia, tapi juga 
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menyangkut prosedur dan mekanisme akreditasi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai 

pedoman yang ditetapkan. Kemampuan menggunakan ICT masih tetap terbatas tidak 

hanya keterbatasan dalam perangkat keras di tiap kabupaten/kota tetapi juga 

kemampuan menggunakannya terbatas walaupun bantuan secara periodik dilakukan 

melalui pelatihan bagi staf yang diberi tanggung jawab untuk menggunakan dan 

mengoperasikan ICT atau Sistem Informasi Akreditasi Sekolah/Madrasah (SIA-S/M). 

Di tingkat Propinsi  Jawa Barat pelaksanaan akreditasi sekolah (SMA/MA) 

tahun 2009 dengan menggunakan perangkat akreditasi yang baru (8 standar 

pendidikan) telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh 

beberapa data tentang pelaksanaan akreditasi sekolah di Jawa Barat sebagai berikut : 

a. Dengan terlaksananya akreditasi sekolah khususnya pada tingkat 

SMA/MA di Propinsi Jawa Barat diperoleh data bahwa dari 318 sekolah 

yang diakreditasi yang memperoleh peringkat A sebanyak 170 sekolah, 

Peringkat B  sebanyak 118   dan Peringkat C sebanyak 30 sekolah. 

b. Berdasarkan rekapitulasi hasil akreditasi tersebut diperoleh prosentase 

sebesar 53,46%  SMA di Jawa Barat telah terakreditasi A, 37,11% 

terakreditasi B dan 9,43% terakreditasi C. 

c. Analisis Hasil Akreditasi SMA berdasarkan 8 komponen standar 

pendidikan diperoleh data : 

1) Standar Isi : 8,96 % SMA tidak melaksanakan 1 (satu) jam pelajaran 

tatap muka selama 45 menit, 25% MA guru mata pelajaran yang 
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merancang tugas mandiri  tidak terstruktur untuk mencapai 

kompetensi tertentu  hanya sekitar 20% guru. 

2) Standar Proses: 17,64 kepala MA hanya melakukan tindak lanjut 25% 

dari hasil  pengawasannya. 

3) Standar Kompetensi Lulusan: 15,94% SMA rata-rata nilai ketuntasan 

belajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  sampai dengan 60,00 

dan 41,17% MA rata-rata ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok 

IPTEK ditetapkan hanya 60,00. 

4) Standar Sarana Prasarana: 65,78% SMA dan 88,24% MA tidak 

memiliki laboratorium bahasa. 

5) Standar Pendidik dan Kependidikan : 40,20% SMA/MA tidak 

memiliki tenaga laboran  yang sesuai dengan pendidikannya. 

6) Standar Pengelolaan: 29,41% MA tidak memiliki pedoman  

pengelolaan keuangan sebagai dasar  dalam penyusunan program kerja 

sekolah. 

7) Standar Pembiayaan : 18,60% SMA dan 35,29% MA tidak melakukan 

subsidi silang. 

8) Standar Penilaian: 27,25% SMA menetapkan kelulusan dengan 

menetapkan kriteria yang berlaku 

d. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah selama tahun 2009 BAP 

S/M Jawa Barat menghadapi beberapa masalah, antara lain : 
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a. Staf sekretariat dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tidak 

berfungsi sehingga seluruh kegiatan administratif  dan pelaporan baik 

pelaporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban  keuangan  

dilaksanakan  oleh Sekertaris dan sebagian anggota BAP S/M serta 

Bendahara. Hal ini menyebabkan administrasi kegiatan dan pelaporan 

keuangan  tidak bisa terselesaikan tepat waktu. 

b. Tidak semua anggota BAP S/M (karena kesibukannya masing-masing) 

bisa secara aktif ikut serta dalam penyelesaian masalah  yang dihadapi 

BAP S/M. 

c. Anggaran  kegiatan yang terbatas. 

d. Masih banyak asesor yang kurang profesional  baik dilihat dari sisi 

substansi akademik  (pemahaman instrumen akreditasi) maupun 

dilihat dari sisi karakter asesor. 

e. Pelaksanaan sosialisasi akreditasi ke setiap sekolah yang akan 

diakreditasi, kurang terpahami dengan baik oleh para kepala sekolah 

f. Kegiatan visitasi masih tidak ideal dengan  standar waktu yang 

disyaratkan 

g. Belum adanya mekanisme yang menjadi pengendali mutu dari proses 

dan hasil akreditasi yang dilakukan. 
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B. Identifikasi  dan Perumusan Masalah  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa : ”Penjaminan dan pengendalian mutu 

pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan  perlu dilakukan dalam 

tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi”. Penjaminan mutu 

ini bertujuan untuk melindungi masyarakat  agar dapat memperoleh layanan dan hasil 

pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. Proses 

evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk 

menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka 

yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan 

arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keluasan dan keluwesan dalam 

implementasinya. Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola 

pendidikan, yang di sisi lain menjadi pendorong  tumbuhnya inisiatif dan kreativitas 

untuk mencapai standar minimal yang diharapkan. 

Mengingat pentingnya akreditasi sekolah sebagai upaya untuk menjamin mutu 

pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Permendiknas No 29 tahun 2005 

tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, dan Permendiknas No 52 tahun 2008 

tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi untuk SMA/MA. Secara operasional untuk 

mengorganisasikan kegiatan akreditasi sekolah  ini dikeluarkan surat Keputusan 

Mendiknas no 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota BAN-PT, BAN S/M dan 
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BAN Pendidikan Non Formal. Pada tingkat Propinsi Jawa Barat, Gubernur 

mengeluarkan Keputusan No 421/Kep.289 Disdik/2007 tentang Pembentukan Badan 

Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah. 

Pelaksanaan akreditasi sekolah khususnya SMA di Jawa Barat  telah 

berlangsung sejak tahun 2004. Hasil yang diperoleh berupa peringkat A, B dan  C 

disinyalir belum mencerminkan kondisi mutu yang sebenarnya, kemudian setelah 

selesai proses akreditasi dan diterbitkannya sertifikat tidak ada langkah selanjutnya 

(follow-up) baik dari pihak Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten, LPMP dan sekolah sebagai lembaga terakreditasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum penjabaran  identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

(1) kurangnya optimalisasi peran dan fungsi sumber daya manusia yang ada dalam 

tata hubungan kerja dalam organisasi kelembagaan akreditasi sekolah 

(2) kurangnya pemahaman tentang prosedur, mekanisme dan perangkat akreditasi 

sekolah dari sekolah dan asesor 

(3) belum ada kejelasan bagaimana langkah selanjutnya setelah selesai proses 

akreditasi sekolah sehingga mutu pendidikan bisa tercermin berdasarkan hasil 

akreditasi 

 

Dalam penelitian ini, pembahasannya menekankan kepada pelaksanaan 

akreditasi  SMA di Jawa Barat dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Pada 

dasarnya akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk  memberikan informasi tentang 
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kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannnya berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan 

memberikan rekomendasi tentang  penjaminan mutu pendidikan  kepada program dan 

atau satuan pendidikan yang diakreditasi. Sehingga jika tujuan ini tercapai maka akan 

diperoleh banyak manfaat yaitu membantu mengidentifikasi  sekolah/madrasah dan 

program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan 

donator atau bentuk bantuan lainnya, acuan dalam upaya  peningkatan mutu dan 

rencana pengembangan sekolah/madrasah, umpan balik dalam usaha pemberdayaan 

dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka  menerapkan visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah dan motivator agar 

sekolah  terus meningkatkan  mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan 

kompetitif  baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional bahkan internasional. 

Proses pendidikan di SMA/MA ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik 

sehingga dapat meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Profil 

sekolah yang mencerminkan mutu/kualitas yang baik tentunya minimal dapat 

memenuhi 8 standar nasional pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar sarana prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. 

Karena itu fokus kajian studi ini dirumuskan: “Bagaimanakah Efektivitas 

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah Atas? (Studi tentang Efektivitas 
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Pelaksanaan dan Dampak Akreditasi Sekolah Terhadap Upaya Penjaminan 

Mutu Pendidikan  SMA di Jawa Barat)”. 

Berdasarkan fokus kajian tersebut peneliti merumuskan batasan-batasan 

penelitian guna menjaga konsistensi dan untuk mencari dan menemukan jawaban atas 

pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Pembatasan masalah penelitian, 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Data hasil akreditasi dari BAP dibatasi pada data tiga tahun terakhir, yaitu 

tahun 2007, 2008, dan 2009. 

b. Studi efektivitas pelaksanaan akreditasi sekolah, dikaji berdasarkan 

kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang mengatur tentang 

akreditasi sekolah. 

c. Mengingat banyaknya jumlah sekolah (SMA/MA) di Jawa Barat, maka objek 

penelitian dibatasi pada SMA. Strategi penetapan objek penelitian lebih lanjut 

dijelaskan pada Bab III tentang metodologi penelitian. 

 

Perumusan masalah tersebut di atas dirinci ke dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

a. Apakah esensi  akreditasi sekolah dalam kerangka sistem pendidikan nasional? 

1) Apakah makna yang terkandung dalam implementasi kebijakan akreditasi 

sekolah? 

2) Sejauhmana fungsi akreditasi sekolah dalam kerangka peningkatan mutu 

pendidikan? 
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3) Komponen-komponen apakah yang harus diperhatikan dalam akreditasi 

sekolah? 

4) Sejauhmana tingkat pemahaman asesor, guru, kepala sekolah terhadap 

instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen, instrumen 

pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi dan pedoman 

penskoran dan pemeringkatan akreditasi? 

b. Sejauhmana efektivitas  pelaksanaan akreditasi SMA di Propinsi Jawa Barat ?  

1) Bagaimanakah strategi penyusunan perencanaan jumlah dan alokasi 

sekolah/madrasah yang akan diakreditasi ? 

2) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan sekolah yang akan 

diakreditasi? 

3) Bagaimanakah strategi yang dilakukan Badan Akreditasi Propinsi  

Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat dalam penyampaian pengumuman 

kepada sekolah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi? 

4) Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kanwil 

Departemen Agama  dalam penentuan sekolah yang akan diakreditasi? 

5) Bagaimanakah mekanisme dan prosedur pengiriman instrumen akreditasi ke 

sekolah/madrasah? 

6) Bagaimanakah proses penyusunan evaluasi diri yang dilakukan pihak sekolah? 

7) Bagaimanakah strategi pengisian instrumen akreditasi oleh pihak sekolah? 
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8) Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah dalam 

pengiriman dokumen evaluasi diri ke Badan Akreditasi Propinsi Sekolah 

/Madrasah (BAP-S/M)? 

9) Bagaimanakah proses penilaian penentuan kelayakan visitasi yang dilakukan 

BAP S/M? 

10) Bagaimakah prosedur penentuan asesor yang akan dikirimkan ke sekolah 

untuk melaksanakan visitasi? 

11) Sejauhmanakah efektivitas visitasi yang dilaksanakan dalam bentuk 

klarifikasi, verifikasi dan validasi data? 

c. Bagaimanakah deskripsi profil hasil akreditasi  SMA ? 

1) Bagaimanakah profil hasil akreditasi  SMA di Tingkat Nasional? 

2) Bagaimanakah profil hasil akreditasi  SMA di Tingkat Jawa Barat? 

3) Bagaimanakah profil hasil akreditasi SMA per Kab/Kota di Jawa Barat? 

4) Bagaimanakah profil hasil akreditasi SMA yang menjadi objek penelitian? 

d. Bagaimanakah dampak  akreditasi  SMA terhadap upaya penjaminan mutu 

pendidikan di Jawa Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut di atas maka  

diharapkan tercapai tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi tentang esensi akreditasi sekolah dalam kerangka sistem 

pendidikan nasional 
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a. Mendapatkan informasi tentang makna yang terkandung dalam implementasi 

kebijakan akreditasi sekolah 

b. Mendapatkan informasi tentang fungsi akreditasi sekolah dalam kerangka 

peningkatan mutu pendidikan 

c. Mengidentifikasi komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam 

akreditasi sekolah 

d. Mendeskripsikan tingkat pemahaman asesor, guru, kepala sekolah terhadap 

instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen, instrumen 

pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi dan pedoman 

penskoran dan pemeringkatan akreditasi 

2. Mengetahui  efektivitas pelaksanaan akreditasi SMA di Propinsi Jawa Barat. 

a. Mengetahui strategi penyusunan perencanaan  jumlah dan alokasi 

sekolah/madrasah yang akan diakreditasi  

b. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan sekolah 

yang akan diakreditasi 

c. Mengetahui strategi yang dilakukan Badan Akreditasi Propinsi  

Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat dalam penyampaian pengumuman 

kepada sekolah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi 

d. Mendeksripsikan peran Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kanwil 

Departemen Agama  dalam penentuan sekolah yang akan diakreditasi 

e.  Mendeksripsikan mekanisme/prosedur pengiriman instrumen akreditasi ke 

sekolah/madrasah 
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f.  Mengetahui proses penyusunan evaluasi diri yang dilakukan pihak sekolah 

g. Mengetahui strategi pengisian instrumen akreditasi sekolah  

h. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah dalam pengiriman 

dokumen evaluasi diri ke Badan Akreditasi Propinsi Sekolah /Madrasah 

i. Mengetahui proses penilaian penentuan kelayakan visitasi yang dilakukan 

BAP S/M 

j. Mengetahui prosedur penentuan asesor yang akan dikirimkan ke sekolah 

untuk melaksanakan visitasi 

k. Mengetahui efektivitas visitasi yang dilaksanakan dalam bentuk klarifikasi, 

verifikasi dan validasi data 

3. Mengidentifikasi profil hasil akreditasi SMA  

a. Mengidentifikasi profil hasil akreditasi  SMA di Tingkat Nasional 

b. Mengidentifikasi profil hasil akreditasi  SMA di Tingkat Propinsi Jawa Barat 

c. Mengidentifikasi profil hasil akreditasi  SMA  per Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat 

d. Mengidentifikasi profil hasil akreditasi SMA yang menjadi objek penelitian 

4. Mendapatkan informasi mengenai dampak akreditasi SMA terhadap upaya 

penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Secara Teori, mengembangkan konsep-konsep keilmuan manajemen sekolah 

dalam rangka penjaminan mutu pendidikan  

2. Secara Praktik, menghasilkan temuan-temuan yang dapat bermanfaat bagi 

sekolah, Badan Akreditasi Nasional S/M, Badan Akreditasi Propinsi S/M, 

Dinas Pendidikan dan para pemerhati pendidikan, membantu mengidentifikasi 

sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, acuan 

dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah. 

 

E. Asumsi Penelitian 

Secara konseptual akreditasi adalah proses dalam quality assurance sekolah 

dengan merujuk kepada standar tertentu yang dijadikan patokan untuk mengukur 

degrees of quality accomplishment sekolah. Oleh karena itu diperlukan adanya 

sebuah sistem, kebijakan, instrumen dan prosedur akreditasi, sehingga akreditasi 

dapat dilakukan dengan sempurna. Dalam proses akreditasi aspek kuantitas amat 

menonjol, namun sesungguhnya akreditasi diarahkan untuk continues quality 

improvement, maka aspek kualitas menjadi sangat penting dan harus diutamakan.   

Kualitas pelaksanaan akreditasi didukung oleh kinerja  asesor, sebab hasil 

akreditasi ditentukan oleh profesionalitas asesor dalam menggunakan instrumen yang 

telah disediakan. Proses akreditasi tersebut hanya dapat dikatakan credible bila 

diaksanakan secara transparan, sehingga publik dapat ikut memantau bahkan 
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mengontrol profesionalitas dalam pelaksanaan akreditasi. Akreditasi merupakan 

bagian dari proses Quality Assurance, akreditasi harus mencakup proses diagnostik 

dan tidak hanya evaluatif, dalam arti permasalahan mutu yang dihadapi sekolah harus 

diangkat secara tajam dan jelas sehingga hasil akreditasi dapat dijadikan rujukan 

sebagai upaya continues quality improvement. 

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan dan pelaksanaannya  dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang 

sebagai bentuk akuntabilitas publik. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala 

dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan 

pendidikan agar mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dapat dirumuskan premis-premis sebagai 

berikut  

1. Akreditasi sekolah diartikan sebagai proses pengakuan kualifikasi lembaga 

pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja sekolah dengan mengajukan  

perangkat yang telah ditetapkan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 

20 tahun 2003 pasal 60 menyatakan bahwa, a. Akreditasi dilakukan untuk 

menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur  pendidikan 

formal dan non formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, b.  Akreditasi 

terhadap program dan satuan pendidikan  dilakukan oleh pemerintah dan atau 
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lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, c. 

Akreditasi dilakukan secara terbuka 

2. Accreditation, the contemporary form of contol academic standards which has 

been develoved in the United States, is totally distinct from that provided by 

ministry of education, or by systems exernal examination.” (akreditasi adalah 

bentuk kontemporer  pengawasan standar akademis  yang dikembangkan di 

Amerika Serikat, dan berlainan secara keseluruhan dari yang dilakukan oleh 

kementrian-kementrian pendidikan atau dilakukan oleh sistem dari luar). 

(Seldon,1960:24). 

3. Penjaminan mutu  adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang 

penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot, 1993). Kebutuhan tersebut merupakan 

refleksi dari kebutuhan pelanggan, penjaminan kualitas biasanya 

membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai 

perbaikan sistem kerja. 

4. Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan 

memberikan hanya yang terbaik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 91 menyebutkan  bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan 

penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui SNP. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara 

bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang 

memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 18 
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dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen 

pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasinya, 

kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik 

pihak internal maupun pihak eksternal.  

5. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan 

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

(Komaruddin,1994:294). Berdasarkan pengertian ini maka ukuran efektivitas 

pelaksanaan akreditasi sekolah adalah untuk  memberikan informasi tentang 

kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannnya berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan 

memberikan rekomendasi tentang  penjaminan mutu pendidikan  kepada program 

dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi. 

 

F. Struktur Organisasi Disertasi 

Urutan penulisan penelitian ini terdiri dari lima BAB dengan susunan sebagai 

berikut.  

BAB I  Pendahuluan 

A. Latar Belakang Penelitian\ 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 
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E. Asumsi Penelitian 

F. Struktur Organisasi Disertasi 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 


