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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Kualitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika 

berkaitan dengan pendidikan. Semakin baik kualitas pendidikan suatu bangsa, 

maka semakin baik pula kualitas generasi penerus bangsa itu. Terlepas dari tinggi 

rendahnya biaya sekolah, idealnya setiap sekolah perlu memenuhi standar-standar 

tertentu yang ditetapkan pemerintah agar dapat menjadi sekolah yang berkualitas 

karena pendidikan yang berkualitas menghasilkan generasi penerus bangsa yang 

berkualitas. 

 Untuk mengetahui kualitas dari suatu institusi pendidikan, perlu dilakukan 

evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis menghimpun, menganalisis, 

dan menginformasi berbagai informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

program sekolah/ madrasah dengan standar tertentu (Muhaimin 2015, 373). Selain 

mengetahui tingkat keberhasilan, evaluasi juga dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan pengembangan. 

 Evaluasi dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal. (Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI, 2007, 106). Evaluasi internal 

dilaksanakan secara rutin oleh pihak-pihak yang ada di dalam sekolah, seperti 

guru. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di 

luar sekolah. Salah satu bentuk evaluasi eksternal, yaitu akreditasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan.  

 Esensi dari program akreditasi adalah penilaian terhadap kinerja suatu 

insititusi pendidikan untuk mengetahui kualitas institusi pendidikan tersebut. 
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Menurut Martono (2017, 49) akreditasi sekolah adalah mekanisme penjaminan 

mutu sekolah yang dilakukan secara eksternal dengan mengevaluasi kinerja setiap 

lembaga yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari 

sekolah, LPMP, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dan lainnya. Dengan 

adanya akreditasi, mutu sekolah menjadi terjamin melalui evaluasi kinerja yang 

dilakukan oleh pihak eksternal.  

 Berdasarkan data dari pemerintah, masih terdapat ribuan sekolah dari 

berbagai jenjang, baik negeri maupun swasta di wilayah Indonesia yang belum 

terakreditasi. Berikut ini rinciannya: 

Tabel 1.1 Data Sekolah Belum Terakreditasi di Indonesia 

Jenjang Negeri Belum Akreditasi Swasta Belum Akreditasi 

SD 83.954 11.574 

SLB 239 803 

SMA 3.090 3.263 

SMK 1.375 6.704 

SMP 13.684 8.364 

Sumber: http://data.go.id/dataset/sekolah-per-jenjang-akreditasi, 2016  

 Penelitian ini dilakukan pada sekolah yang memakai kurikulum 

internasional, lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Internasional.  Terhitung 

sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 

31 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), maka sekolah tidak 

bisa lagi memakai label internasional. Sekolah berlabel Internasional harus diganti 

menjadi SPK. Sekolah-sekolah tersebut diharuskan untuk mengajarkan tiga mata 

pelajaran wajib, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Bahasa Indonesia; dan dibebaskan dalam hal pemakaian kurikulum oleh Pihak 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.   

 Hisyam dan Pamungkas (2016, 434) menjelaskan bahwa sekolah berlabel 

internasional bukan hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

http://data.go.id/dataset/sekolah-per-jenjang-akreditasi
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pengantar, tapi juga mengadopsi kurikulum internasional, buku referensi, tata 

kelola sekolah, hingga mengambil guru asli penutur bahasa Inggris. Astika 

(dikutip dalam Hisyam dan Pamungkas 2016, 434) lebih lanjut menjelaskan 

definisi dan karakteristik Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sekolah 

yang menyelenggarakan pendidikan beserta segala aspek intensitas dan kualitas 

layanan yang ditata secara efektif, profesional untuk mencapai keunggulan mutu 

pendidikan baik nasional maupun internasional dengan karakteristik seperti 

penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar 

secara aktif dan penggunaan ICT (Information and Communication Technology) 

dalam pembelajaran.  

 Banyak literatur yang menjelaskan kesulitan dalam mendefinisikan 

sekolah internasional. Menurut Hayden (dikutip dalam Marshall 2014, 187) 

hampir semua definisi sekolah internasional masih samar dan terlalu umum 

sehingga dapat diperdebatkan oleh orang yang familiar dengan sekolah 

internasional namun tidak sesuai dengan definisi yang diberikan. Hayden (dikutip 

dalam Marshall 2014, 187) lebih lanjut menjelaskan bahwa di tengah keragaman 

sekolah internasional, terdapat beberapa karakteristik yang lazim dimiliki sekolah 

internasional, sebagai berikut: 

1) Sekolah internasional pada umumnya merupakan sekolah swasta dan 

memungut biaya. Beberapa di antaranya berorientasi profit dan beberapa 

lainnya;  

2) Sekolah internasional melayani anak-anak dari organisasi internasional dan 

perusahaan multinasional yang orang tuanya sering dipanggil untuk bekerja di 

banyak negara yang berbeda; 
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3) Sekolah-sekolah internasional juga mendidik anak-anak dari korps diplomatik; 

4) Sekolah-sekolah internasional menawarkan peluang pendidikan bagi anak-anak 

 dari negara tuan rumah yang ingin anak-anak mereka belajar bahasa Inggris 

 atau yang lebih menyukai fleksibilitas yang lebih besar yang ditawarkan 

 sekolah internasional atas sistem nasional.  

International School Consultancy Group (ISC dikutip dalam Hayden dan 

Thompson 2016, 55) mengkategorikan sebuah sekolah sebagai sekolah 

internasional jika sekolah tersebut memberikan kurikulum untuk setiap kombinasi 

dari siswa pra-sekolah, siswa sekolah dasar atau menengah, seluruhnya atau 

sebagian dalam bahasa Inggris di luar negara berbahasa Inggris, atau sekolah di 

negara di mana bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi, menawarkan 

kurikulum bahasa Inggris-menengah selain kurikulum nasional negara dan 

bersifat internasional dalam orientasinya.   

 Pihak sekolah dibebaskan untuk memakai kurikulum internasional, 

kurikulum nasional murni, ataupun kurikulum nasional plus. Meskipun penerapan 

kurikulum diserahkan kepada pihak sekolah sepenuhnya, namun pengerjaan setiap 

detail bagian administrasi yang diperlukan dalam proses akreditasi menuju SPK 

harus mengikuti acuan dari kurikulum nasional. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penilitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 

 Proses akreditasi sekolah berkurikulum internasional menuju SPK tentu 

berimbas pada pengerjaan dokumen akreditasi yang tidak sedikit mengingat 

banyak hal yang bersinggungan dengan kurikulum nasional. Perbedaan sistem 

administrasi sekolah berkurikulum internasional dan sistem administrasi sekolah 

berkurikulum nasional juga menjadi penyebab banyaknya pengerjaan dokumen 

akreditasi. Pengerjaan dokumen sekolah ini juga menjadi masalah dikarenakan 

beberapa guru yang belum mengerti dan tidak terbiasa dengan sistem kurikulum 

nasional diharuskan untuk ikut mengerjakan dokumen sekolah tersebut demi 

terlaksananya proses akreditasi menuju SPK.   

 Persiapan berkas akreditasi sering dipandang sebagai tugas yang 

memberatkan dan tidak penting dalam pendidikan, khususnya dalam hal kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh seorang 

pendidik, dalam hal ini guru, seperti menyiapkan sumber bahan ajar, media, alat 

pembelajaran, mengoreksi hasil pekerjaan siswa, dan tentunya mengajar itu 

sendiri membuat pendidik merasa bahwa mengerjakan dokumen untuk akreditasi 

merupakan hal yang sifatnya hanya memperbanyak tugas yang harus dikerjakan 

bagi para guru, bahkan dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu dan 

kondisi ini seringkali memengaruhi komitmen guru.   

 Persepsi yang kurang baik terhadap akreditasi ini dikarenakan banyaknya 

kendala yang dialami guru selama proses akreditasi. Kendala ini berupa 

kurangnya bimbingan dan keahlian yang akhirnya menghambat guru dalam 

menjalankan proses akreditasi. Al-Yafi (dikutip dalam Akhter dan Ibrahim 2016, 

477) membahas bahwa kurangnya bimbingan dan keahlian menjadi hambatan 
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utama bagi banyak institusi untuk menyelesaikan laporan evaluasi mereka. 

Berdasarkan hasil survey Akhter dan Ibrahim (2016, 477) mengenai hambatan 

dalam proses akreditasi, ditemukan bahwa anggota institusi pendidikan juga ragu 

tentang hasil akreditasi dan merasa tidak jelas tentang prioritas pelaksanaan 

akreditasi dalam daftar pekerjaan mereka, yang meliputi mengajar dan tugas 

lainnya.  

 Persepsi yang kurang baik terhadap akreditasi ditambah dengan banyaknya 

kendala yang dialami guru, mengakibatkan guru menjadi kurang berkomitmen 

dalam menjalankan proses akreditasi. Kurangnya komitmen guru dalam 

menjalankan akreditasi ini terlihat dari kurangnya semangat dan keseriusan guru 

dalam mempersiapkan berkas-berkas akreditasi. Akibatnya, guru menjalankan 

proses akreditasi hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. 

 Dengan mengacu kepada penjelasan dan pemaparan di atas, maka peneliti 

merasa perlu melakukan evaluasi terhadap persepsi dan komitmen guru terhadap 

akreditasi sekolah. Hal ini juga terjadi karena adanya pengamatan dari peneliti 

menemukan banyak guru yang kurang berkomitmen dalam mengerjakan 

persiapan akreditasi yang berdampak pada proses persiapan akreditasi, terutama 

dalam hal penyiapan dokumen akreditasi. Meskipun demikian, ada beberapa guru 

yang melakukan tugasnya dengan baik, dengan mengumpulkan setiap dokumen 

kelengkapan yang diperlukan, termasuk evidence yang dibutuhkan dari standar 

akreditasi yang ditangani.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

beberapa masalah terkait akreditasi dapat diidentifikasi di dalam dunia 

pendidikan. Pada guru Sekolah XYZ terdapat indikasi bahwa:  

1) Guru tidak memahami akreditasi Sekolah XYZ sebagai penunjang kualitas 

 sekolah, tetapi hanya sebagai formalitas yang ditetapkan pemerintah dan harus 

 dipenuhi setiap sekolah. 

2) Guru tidak sepenuhnya memiliki komitmen dan kesiapan dalam 

 menjalankan proses akreditasi Sekolah XYZ. Guru menjalankan proses 

 akreditasi hanya sebatas memenuhi tuntutan kewajiban. 

3) Persepsi tentang kendala yang dialami guru akan berpengaruh pada komitmen 

guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses akreditasi Sekolah XYZ. 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Berdasarkan uraian sebelumnya, lingkup penelitian ini dibatasi untuk (1) 

mengidentifikasi dan menganalisis persepsi guru terhadap pengertian, manfaat, 

dan pentingnya akreditasi, (2) menganalisis komitmen dan kesiapan guru dalam 

mengerjakan dokumen kelengkapan akreditasi, dan (3) mengetahui sejauh mana 

kendala waktu dan load kerja yang dialami guru selama menjalankan proses 

persiapan akreditasi. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti 

merumuskan beberapa pertanyaan penilitian sebagai berikut; 
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1) Bagaimana persepsi guru terhadap akreditasi Sekolah XYZ? 

2) Bagaimana komitmen guru terhadap akreditasi Sekolah XYZ?    

3) Sejauh mana kendala yang dialami guru dalam akreditasi Sekolah XYZ? 

 

1.5 Tujuan Penilitian 

  Penelitian ini  mempunyai tujuan untuk: 

1) Mengidentifikasi dan menganalisis persepsi guru terhadap akreditasi Sekolah 

XYZ dalam hal manfaat dan perannya dalam menunjang kualitas sekolah. 

2) Menganalisis komitmen guru terhadap penyiapan dan proses akreditasi Sekolah 

XYZ. 

3) Menganalisis kendala yang dialami guru dalam menyiapkan akreditasi Sekolah 

XYZ. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini adalah pertama, dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal persepsi dan komitmen 

guru terhadap akreditasi sekolah. Kedua, menjadi salah satu bahan referensi untuk 

penulisan ilmiah berkenaan dengan  persepsi dan komitmen guru terhadap 

akreditasi sekolah. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

   Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penyelenggara sekolah 

dalam mempersiapkan akreditasi. Penelitian ini juga memberi masukan bagi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dalam penyelenggaraan akreditasi 

bagi sekolah-sekolah berkurikulum internasional. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

  Secara umum, sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab. 

Bab yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, serta manfaat penelitian akreditasi Sekolah XYZ.  

 Bab kedua adalah mengenai landasan teori. Bab ini berisi tentang berbagai 

kajian literatur yang menjadi landasan di dalam penelitian ini yang meliputi 

deskripsi teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir yang 

berkaitan dengan persepsi, komitmen, kendala, dan akreditasi sekolah, serta 

berbagai faktor yang memengaruhi aspek-aspek tersebut.  

 Bab ketiga membahas tentang metode penelitian mulai dari pengumpulan 

data sampai dengan pengolahan data untuk dianalisis. Maka pada bab ini akan 

dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, tempat, waktu, dan subjek 

penelitian, latar penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan diakhiri 

dengan pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data. 

 Bab keempat adalah paparan data dan temuan-temuan penelitian. Bab ini 

memuat keseluruhan gambaran data penelitian yang didapatkan dari hasil 
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kuesioner dan wawancara kepada guru mengenai persepsi dan komitmen guru 

terhadap akreditasi Sekolah XYZ beserta kendala yang dialami guru.  

 Bab kelima adalah pembahasan hasil penelitian. Bab ini berisi pembahasan 

terhadap hasil penelitian dan statistik deskriptif yang sesuai dengan teori yang 

telah dibahas sebelumnya terkait persepsi, komitmen, kendala, dan akreditasi 

sekolah. 

 Bab keenam adalah bab terakhir, yang berisikan tentang kesimpulan, 

implikasi, dan saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian terhadap 

persepsi dan komitmen guru, implikasi hasil penelitian bagi sekolah, dan saran 

sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




