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MOTTO 

 

“kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, caranya cukup ubah diri kamu jadi apa 

yang kamu bisa” 

(Freddie Mercury) 

 

 

 

“Bila yang kau harap-harapkan lambat datangnya, yakinlah Allah sedang menguji 

kesabaranmu” 

(Gus Mus) 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Al Insyirah 94:6) 
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ABSTRACT 

The aim of research to describe of headmaster effort to increase the 

education quality in Elementary School (SD) 1 Ceper that involve of indication 

input, process and outpout education. This research is desciptive qualitative and 

done at SD Negeri 1 Ceper, on 22nd-27th of July 2020. 

 The subject of this reseach to the Headmaster of Elemantary School 1 

Ceper, while their informant are commite, teachers and student. the technique of 

collecting the data use observation, interview and documentation. The valid data 

use triangulation source and method, while the analyse data use qualitative 

interactive quality by the step of collecting the data, reduction data, presentation 

data and pull out the conclusion. 

 The result of reseach show that the headmaster effort of wereasing the 

education quality in Elementary School 1 Ceper is: 1) input indicator are 

preparing the proffesional educator, development, discussion and meeting, 

joining the teachers, workshop, training, 2) Process indicator are learning 

environment condition peace and save stimulation, make the student programme, 

give the motivation learning and give rewar to the teacher and student and 3) 

output indicator are effort to achieve in academic and non academic. 

 

 

Keywords: The Effort Of Headmaster, Education Quality, Elementary School 1 

Ceper 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar (SD) Negeri 1 Ceper yang 

meliputi indikator input, proses, output pendidikan. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di SD Negeri 1 Ceper, pada 

tanggal 22 Juli sampai 27 Juli 2020.  

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ceper, 

sedangkan informannya adalah komite, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data digunakan 

teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data menggunakan 

analisis kualitatif interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Ceper adalah: 1) indikator input 

meliputi menyiapkan pendidik yang profesional, baik melalui pembinaan, diskusi 

maupun rapat, mengikutkan pelatihan guru, workshop, diklat, 2) indikator proses 

meliputi pengkondisian lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan 

menstimulasi dalam pembelajaran, membuat program sesuai dengan kebutuhan 

siswa, memberikan motivasi belajar baik memberikan reward kepada guru 

maupun siswa, dan 3) indikator output meliputi usaha untuk berprestasi dalam 

akademik dan non akademik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses  berupa 

tranformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses 

adalah peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah 

pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Selain itu, pendidikan 

merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang 

diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. 

 Pengertian pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 Ayat 1 adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat dan Negara.Berdasarkan definisi pendidikan tersebut bahwa 

pendidikan sebagai usaha membantu manusia untuk berkembang baik fisik, 

mental, spiritual serta membantu manusia agar mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan serta tuntutan kehidupan. Tuntutan kehidupan pada era globalisasi saat 

ini tengah dihadapkan pada persaingan yang ketat. Apabila generasi bangsa tanpa 

menganyam pendidikan maka memposisikan dirinya semakin tersingkirkan, sebab 

dalam dunia kerja dituntut dengan sumber daya manusia yang unggul 

dipersyaratkan kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan. 
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 Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu cara mewujudkan 

pembangunan Nasional. Apabila generasi bangsa ini memiliki semangat juang 

yang tinggi untuk menuntut ilmu, maka sumber daya manusia akan lebih 

berkualitas. Untuk itu, pendidikan menjadi tumpuan menaruh harapan besar, 

karena untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan 

haruslah berkualitas pula. Pendidikan berkualitas dapat diperoleh pada sekolah 

yang bermutu.Sekolah yang bermutu merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tersebut 

sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi putra-putrinya. Oleh sebab itu, setiap 

lembaga pendidikan dituntut untuk selalu meningkatkan mutu pendidikannya. 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Standar Nasional Pendidikan, Pasal 91 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, setiap 

satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan 

mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

 Dengan demikian sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal 

diarahkan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. MenurutNata 

(2013:51), yang dimaksud dengan mutu pendidikan ialah pendidikan yang seluruh 

komponen serta berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta 

didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya. Kompenen yang bermutu 

tersebut antara lain terkait dengan kurikulum atau pelajaran yang diberikan, proses 

belajar mengajar, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, lingkungan, pengelolaan. 

 Namun pada kenyataannya, saat ini sebagian sekolah di kota masih 

mengalami mutu pendidikan yang memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat dari 
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segi sarana prasarana, kurikulum, program, media dan alat untuk mendukung 

kesiapan dalam mencapai mutu pendidikan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi 

maka mutu pendidikan di beberapa lembaga pendidikan dasar ataupun menengah 

masih rendah, sehingga akan berpengaruh pada kesulitan untuk memperoleh 

peserta didik baru di tahun pelajaran baru (Usman, 2014). 

 Kebermutuan suatu sekolah terlihat dari sejumlah ciri yang menyertai baik 

dari masukan (input), proses, maupun hasil (output). Adapun sekolah sebagai 

lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila memenuhi beberapa 

karakteristik diantaranya memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kepala 

sekolah yang profesional, memiliki guru yang profesional, memiliki lingkungan 

sekolah yang kondusif untuk belajar, memiliki kurikulum yang luas dan 

berimbang, tinggi dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola 

sekolah (Triatna, 2015:53). 

 Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan seorang 

pemimpin dan pengelola lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

dalam lembaga pendidikan mempunyai andil yang sangat dominan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan seorang kepala 

sekolah yang profesional yang mampu mengelola seluruh sumber daya sekolah 

agar dapat berfungsi dengan baik, untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah 

yang diharapkan.Berhasil tidaknya tujuan sekolah sangat dipengaruhi bagaimana 

kepala sekolah menjalankan fungsi dan tugasnya. 

 Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah yang sangat 

berpengaruh, bahkan sangat menentukan terhadap mutu pendidikan di sekolah. 

Melalui kepemimpinan kepala sekolah tersebut sebagai cara atau usaha kepala 
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sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan 

menggerakkan guru, siswa, orang tua dan pihak lain yang terkait untuk bekerja, 

berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zazin, 

2014:214).Makna kepala sekolah dalam mengarahkan sebagaimana tersebut di 

atas adalah kepala sekolah memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya untuk 

mengendalikan baik kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pembinaan 

terhadap guru, staff dan siswa serta berusaha menciptakan lingkungan, sarana dan 

prasarana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan visi 

dan misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan mutu pendidikan. 

 Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah,disebutkan bahwa 

kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, motivator dan entrepreneur (Danim 

dan Khairil, 2010:79). 

 Mutu pendidikan akan tercapai apabila kepala sekolah melakukan upaya 

melalui berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan dan 

membangun keunggalan yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan yang 

dipimpin. Keunggulan sekolah dapat diwujudkan dalambidang akademik, 

ekstrakurikuler, tenaga pendidik, kedisiplinan, sarana dan prasarana untuk 

kegiatan belajar mengajar, pemberian beasiswa. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh 

peneliti di SDN 1 Ceper pada didapat keterangan bahwa SDN 1 Ceper merupakan 

lembaga pendidikan negeri. Selain itu, SDN 1 Ceper termasuk bagian dari 
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lembaga pendidikan yang tengah berkembang dan bersaing dengan beberapa 

lembaga pendidikan di kota Klaten. Kondisi ini menuntut untuk selalu berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan, karena SDN 1 Ceper juga mengalami masa di 

mana bersaing untuk memperoleh kepercayaan menerima peserta didik baru 

dengan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan baik input, proses dan 

output. Adapun upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

terkait dengan masukan (input) diarahkan untuk memaksimalkan dalam 

penyediaan dan pembinaan tenaga kependidikan agar lebih profesional untuk 

kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Dari segi proses, upaya kepala sekolah 

diarahkan kepada kinerja guru dalam mengajar serta kualitas pembelajaran yang 

disampaikan. 

 Dalam prosespembelajaran, guru disyaratkan untuk mengaplikasikan 

berbagai metode pembelajaran yang membangun peserta didik lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, serta perlu didukung dengan sarana prasarana yang 

memadai. Adapun dari segi hasil (output) kepala sekolah yang diarahkan kepada 

pencapaian lulusan yang bermutu. Output sekolah dikatakan bermutu tinggi, jika 

prestasi sekolah khususnya prestasi belajar peserta didik, menunjukkan 

pencapaian yang tinggi dalam hasil kemampuan akademiknya yang ditunjukkan 

pada nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS), peserta 

didik berprestasi di bidang non akademik, serta lulusan dari SDN 1 Ceper dapat 

melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. 

 Bersumber dari uraian informasi awal tersebut, mendorong penulis 

melakukan penelitian di SDN 1 Ceper dengan judul “Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 1 Ceper Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 
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B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti oleh penulis ialah ”Bagaimana upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu input, proses dan outputpendidikan melalui di SDNegeri 1 

Ceper”? 

 

C. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Putri Tanjong (2012) dengan judul Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMAN 1 Samalanga bertujuan untuk 

mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembeljaran di 

SMAN 1 Samalanga. Hasil penelitian (1) strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan merupakan pilihan terbaik untuk 

meningkatkan situasi dan kondisi sekolah, (2) kepala sekolah sebagai konteks 

penyelenggaraan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran dalam bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. Relevasinya dengan penelitian ini adalah adanya 

kesamaan meneliti kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

Perbedaannya bahwa peneliti Putri Tanjong (2017) berkaitan dengan strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

2. Penelitian Ari Khozin Effendi (2015) dengan judul Peran Kepala Sekolah 

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar bertujuan untuk 

mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sekoalh dasar. Hasil penelitian (1) peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan meliputi pembenahan output, input, dan proses serta 
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mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara berkesinambungan (2) 

peningkatan mutu yang dilakukan Kepala SD Muhammadiyah Al-Mujtahidin 

Wonosari meliputi Relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya 

kesamaan meneliti kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan 

Sekolah Dasar. Perbedaannya bahwa peneliti Ari Khozin Effendi (2015) 

berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Sekolah Dasar. 

3. Penelitian Hakim Adil (2014) dengan judul Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Kurikulum 

2013 Di SMK Gajah Mungkur, Bulusulur Wonogiri bertujuan untuk 

mengetahu upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan 

Agama Islam (PAI) berbasis kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama 

Islam (PAI) berbasis kurikulum 2013 Di SMK Gajah Mungkur, Bulusulur 

Wonogiri adalah meningkatkan intensitas dakwah islam kepada siswa dalam 

rangka membangun siswa sebagai generasi muda yang religius. Relevansinya 

dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan meneliti tentang uipaya kepala 

sekolah dalam meningkatkatkan kualitas pendidikan. Perbedaannya bahwa 

peneliti Hakim Adil (2014) berkaitan dengan kualitas pendidikan. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu input, 

proses dan output pendidikan melalui standar proses di SD Negeri 1 Ceper, 

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2019/2020. 



8 

 

 
 

E.  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Sebagai wawasan ilmu pengetahuan bagi warga SD Negeri 1 Ceper 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b) Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi ilmiah untuk 

kegiatan penelitian berikutnya tentang mutu pendidikan. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi seluruh warga SD Negeri 1 Ceper menjadi termotivasi untuk  

berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

guna meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Ceper pada 

khususnya dan bagi sekolah lain pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Ceper sudah baik. 

Dapat dilihat dari tiga indikator mutu yaitu pada: 1) indikator input sudah berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan diantaranya menyiapkan pendidik yang 

profesional baik melalui pembinaan, diskusi maupun rapat, mengikutkan pelatihan 

guru, workshop, diklat, 2) indikator proses sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan meliputi pengkondisian lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, 

dan menstimulasi dalam pembelajaran, membuat program-program sesuai 

kebutuhan siswa, memberikan motivasi belajar baik memberikan reward kepada 

guru maupun siswa, 3) indikator output sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

harapan meliputi tercapainya prestasi dalam akademik dan non akademik. 

 

B. Saran  

  Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran 

menurut pandangan peneliti dan semoga dapat dijadikan untuk bahan 

pengembangan : 

1. Bagi kepala sekolah 

  Bagi kepala sekolah untuk lebih meningkatkan pembinaan pembinaan 

kepada guru dan siswa. 
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2. Bagi guru 

  Bagi guru untuk meningkatkan proses pembelajaran demi tercapainya 

mutu pendidikan di SD Negeri 1 Ceper. 

2. Bagi Siswa  

  Bagi siswa diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam mencapai 

prestasi akademik dan non akademik. 

3. Bagi Peneliti 

  Bagi peneliti tentunya masih menyadari jika skripsi diatas masih terdapat 

banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti akan memperbaiki skripsi 

tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun 

dari para pembaca. 
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