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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem 

supervisi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi 

pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan 

baik di tingkat lembaga pendidikan maupun di bidang birokrasinya . Pengawasan 

dan pembinaan sebagai bagian dari manajemen harus dapat berjalan seimbang 

dengan fungsi manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja 

penyelenggara pendidikan secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah 

mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan proses evaluasi yang lebih 

profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan dan 

pembinaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya SMP 

Swasta yang ada dikota Bogor.  Menurut  Lukman (2008),  dalam rangka 

menghadapi globalisasi yang demikian laju, dibutuhkan lembaga pendidikan yang 

mencetak insan-insan yang handal dan mumpuni dibidangnya. 

Proses analisis terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada 

upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu 

(Quality Assurance) dan memberdayakan aspek yang dievaluasi sehingga 

menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya 

pihak yang dievaluasi, baik  administrator pendidikan, Kepala Sekolah, guru, atau 

siswa akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi membantu untuk mengenal 

berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas 

dilakukan untuk mencapai mutu yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi harus 

dilakukan secara , komprehensif, dan transparan serta memotivasi peserta didik 

dan pengelola pendidikan untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu 

kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Menurut  Cox et al.  (2009), 

meningkatkan kinerja akademik adalah tujuan yang penting bagi guru dan orang 

tua sebagai generasi muda dan pasar kerja yang semakin kompetitif yang 

membutuhkan keterampilan belajar canggih. Kondisi SMP swasta pada saat ini 

telah banyak yang berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan mutu kinerja 

sekolah agar kegiatan sekolah tetap bisa berkembang bahkan ekspansi,  dari 

beberapa kasus yang diteliti menanamkan investasi di bidang pendidikan SMP 

swasta  dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan bagi para investor, para 

perangkat sekolah dan masyarakat umum. 

Menurut Hammond dan Webster  (2011), kategori tertentu menunjukkan 

bahwa organisasi mengidentifikasi segmen pasar yang potensial dan menentukan 

hal mana yang mengejar pasar jasa, kemudian mengambil langkah-langkah untuk 

belajar, membangun hubungan, meningkatkan loyalitas, dan menentukan 

kepentingan/ketidakpuasan mereka sebagai siswa, pihak manajemen harus 

memperhatikan ini sebagai  pemangku kepentingan.  

Bagi para calon investor dibutuhkan pengetahuan tentang mutu kinerja 

sebuah SMP swasta,  perangkat sekolah membutuhkan kinerja yang baik bila 

ingin meraih mutu layanan yang baik di masyarakat ataupun orang tua, sedangkan 

bagi masyarakat dibutuhkan informasi dari dinas dan pihak yang terkait tentang 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hammond,+Kevin+L/$N?accountid=32819


2 

hasil mutu kinerja sebuah sekolah SMP swasta. Tidak terkecuali dengan SMP 

Kristen Satu Bakti yang ada di kota Bogor memerlukan hal-hal tersebut. 

 Sehubungan dengan prinsip evaluasi di atas, untuk menjaga komparabilitas dan 

pengakuan mutu input, proses dan hasil dari setiap lembaga pendidikan perlu 

dilakukan analisis kinerja sekolah. Proses penilaian kinerja sekolah dilakukan 

secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan sekolah 

agar mampu mengembangkan sumberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan.  

Setiap kinerja sekolah yang sudah dianalisis diharapkan akan memberikan 

dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi setiap orang tua yang hendak 

menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang sekolah tingkat lanjut seperti SMP 

Kristen Satu Bakti Bogor, meskipun  beberapa sekolah sudah berdiri dengan 

waktu yang cukup lama dan  sebagian sekolah yang baru saja beroperasi, akan 

tetapi hal itu tidak menjadi jaminan untuk sekolah SMP swasta tersebut akan terus 

berkembang. Hal inilah yang  mendorong komponen sekolah  hendaknya 

melakukan kinerja yang lebih baik dan mempunyai daya tarik tersendiri. Beberapa 

sekolah swasta yang ada di kota Bogor mengalami permasalahan yang hampir 

serupa dengan permasalahan yang ada di SMP Kristen Satu Bakti, yaitu sulitnya 

menarik  minat siswa baru untuk mendaftar di SMP tersebut. 

  Oleh karena itu, dibutuhkan mutu kinerja dan layanan  yang lebih baik agar 

bisa lebih kompeten menarik minat para pendaftar calon siswa baru di masa yang 

akan datang. Kemudian diharapkan akan memajukan keberlangsungan sekolah 

SMP  tersebut. Menurut  Mellyana  (2012),  mutu layanan dapat diukur dengan 

melihat seberapa jauh efektivitas pelayanan dapat mempertipis kesenjangan antara 

harapan dengan pelayanan yang diberikan, perusahaan yang dapat mengenali 

harapan pelanggannya mempermudah usaha dalam meningkatkan mutu 

pelayanannya.  

Prestasi SMP Kristen satu bakti Bogor bisa dikatakan mengalami penurunan 

pendaftar siswa baru, bila dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya jika 

sebelumnya siswa bisa mencapai 400 orang tiap tahunnya,  beberapa tahun 

terakhir jumlah peminat pendaftar siswa baru mengalami penurunan yang 

signifikan. Untuk mengetahui hasil dari jumlah siswa sekolah SMP Kristen Satu 

Bakti yang ada di masa lalu dapat diplotkan dengan Tabel 1 . 

 

Tabel 1 Jumlah siswa SMP Kristen SATU  BAKTI 3 tiga tahun terakhir 

 

 Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Total 

2012 79 76 92 247 

2013 72 88 79 239 

2014 64 76 86 226 

 215 240 257 712 

 

Berdasarkan letak geografis SMP Kristen Satu Bakti yang berada cukup 

sentral,  memungkinkan SMP tersebut mengalami kemajuan yang sangat baik, 

kemajuan tersebut bisa diraih dengan kondisi letak SMP Kristen Satu Bakti yang 

sangat strategis yaitu kira-kira 100 meter dari stasiun Bogor, dan cukup banyak 

angkutan umum yang melewati lokasi tersebut. Selanjutnya bila dilihat dari segi 

penilaian akreditasi yang dilakukan DIKNAS Bogor SMP Kristen Satu Bakti 

memiliki penilaian kinerja yang baik. 
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Perumusan Masalah 

 

Setiap komponen yang ada di Sekolah SMP Kristen Satu Bakti kota Bogor 

baik  Kepala Sekolah, Administrator, Guru dan seluruh aspek lainnya yang ada di 

sekolah tersebut  merupakan komponen sekolah yang harus dikembangkan hingga 

memiliki mutu yang mumpuni dibidang pendidikan swasta, maka dampaknya 

harus mampu meningkatkan mutu pendidikan bagi setiap generasi muda  di kota 

Bogor khususnya  dan Indonesia umumnya.  

Menurut  Dinham dan Scott  (2000),  hubungan kepala sekolah dengan staf 

sekolah mempengaruhi kepentingan kerja, yang pada gilirannya berhubungan 

prestasi kerja staf pengajar. Dalam  jurnal tersebut  melaporkan tingkat moderat 

kepentingan guru dengan domain kepemimpinan sebuah sekolah, yang terdiri dari 

persepsi guru dukungan administratif dan pendidikan, reputasi sekolah. 

Kepentingan kerja antara guru juga cenderung dilihat oleh siswa, yang 

mempengaruhi ukuran kinerja sekolah berdasarkan belajar siswa dan prestasi.  

Bila dilihat dari jumlah siswa yang ada di SMP Kristen Satu Bakti 

beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang mungkin saja 

disebabkan masalah-masalah yang terdapat didalamnya, seperti menurunnya mutu 

sarana dan prasarana, mutu bahan ajar, minimnya pelayanan administrator atau 

bahkan mungkin disebabkan oleh menurunnya mutu kinerja para perangkat 

sekolah.  

Menurut   Hadi   (2005), efektifitas pengendalian mutu sebaiknya 

dievaluasi secara berkala dimana hasil evaluasi nantinya akan dapat di jadikan 

input bagi penyusunan strategi pemasaran sebagai tujuan akhir dalam sebuah 

aktivitas usaha. Efek langsung dari kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah untuk pergantian staf sekolah dan prestasi sekolah diperiksa, di samping 

pengaruh tidak langsung melalui staf sekolah. Dalam menganalisis permasalahan 

yang ada untuk mengetahui masalah mana yang lebih utama untuk segera 

dilakukan perbaikan, dilihat dari tingkat importance dan performance sekolah 

dibutuhkan bantuan konsumen atau dalam hal ini orang tua siswa untuk 

memberikan masukan dalam bentuk pertanyaan kuisioner yang  dibagikan. 

Hasil analisis kinerja tersebut pada akhirnya akan dapat memberikan 

implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perangkat sekolah atau yayasan 

sekolah untuk dapat meningkatkan kinerja sekolah SMP Kristen Satu Bakti kota 

Bogor.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka, disusun pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana kinerja  sekolah SMP Kristen Satu Bakti kota Bogor selama 

beberapa tahun terakhir? 

2. Faktor apa saja yang segera harus segera diperbaiki dalam kinerja sekolah 

SMP Kristen Satu Bakti  kota Bogor? 

3. Implikasi manajerial apakah yang dapat diberikan kepada sekolah SMP 

Kristen Satu Bakti kota Bogor untuk meningkatkan mutu kinerja? 
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Tujuan Penelitian 

 
Analisis kinerja sekolah secara umum bertujuan mengukur,  

mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada unit pelaksana teknis 

(sekolah). Pengertian mutu mencakup unsur-unsur konteks, masukan (input), 

proses dan hasil pendidikan (keluaran dan dampak pendidikan). Secara rinci 

tujuan analisis kinerja sekolah SMP Kristen  Satu bakti Bogor  adalah: 

1. Mengidenifikasi kinerja SMP Kristen satu bakti dari segi kinerja dan 

kepentingan stakeholder. 

2.  Memberikan  informasi yang akurat tentang komponen yang harus diperbaiki 

oleh pihak sekolah demi meningkatkan mutu pelayanan sekolah. 

3.  Menyusun dan memberikan implikasi manajerial bagi sekolah SMP Kristen 

Satu Bakti kota Bogor untuk dapat meningkatkan mutu kinerja. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Analisis kinerja sekolah memiliki manfaat bagi :  

1. Sekolah; hasil analisis  kinerja sekolah merupakan acuan dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah, dan 

sekaligus menjadi bahan masukan untuk usaha pembinaan dan 

pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, 

dan peningkatan status jenjang akreditasi sekolah. 

2.  Masyarakat/orang tua siswa; hasil analisis  kinerja sekolah diharapkan 

menjadi informasi yang akurat untuk menyatakan mutu pendidikan yang 

ditawarkan oleh  sekolah; Sehingga secara sadar dan bertanggung jawab 

masyarakat/orang tua siswa dapat membuat keputusan dan pilihan yang 

tepat kaitannya dengan pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuannya masing-masing. 

3. Dinas Pendidikan; hasil analisis  kinerja  sekolah diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/ peningkatan 

mutu.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini menganalisis kinerja sekolah SMP Kristen Satu Bakti yang 

ada di Kota Bogor. Sekolah ini dipilih melalui analisis kinerjanya, karena 

beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan jumlah pendaftar siswa baru. 

Peneliti membatasi penelitiannya pada SMP Kristen Satu Bakti,  karena Sekolah 

ini terletak sangat strategik  ditengah kota  dekat dengan stasiun kereta api dan 

cukup mudah dijangkau angkutan umum, sehingga untuk berkembang seharusnya 

sangat memungkinkan. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada 1 (satu) 

sekolah yaitu SMP Kristen Satu Bakti yang ada di kota Bogor yang melingkupi 

mutu Kinerja Kepala sekolah, Guru, administrator dan aspek-aspek yang menjadi 

penilaian disekolah tersebut.  Menurut  Efriana  (2011),  dalam rangka 

mendukung pencapaian visi dan misi dan berpedoman pada prinsip-prinsip 
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