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ABSTRAK 

 

MUFTIROH. Hubungan antara Kualitas Pendidikan dengan Tingkat Kelulusan 

Siswa SMP Negeri 3 Godean Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juni 

2016. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas 

pendidikan dengan tingkat kelulusan siswa SMP Negeri 3 Godean Tahun Ajaran 

2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 3 Godean 

tahun ajaran 2015/2016 sebesar 192 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebesar 95 

siswa dengan menggunakan teknik quota random sampling. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisa data dengan menggunakan 

analisis korelasi product moment. 

 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

kualitas pendidikan dengan tingkat kelulusan siswa SMP Negeri 3 Godean tahun 

ajaran 2015/2016 dengan mengetahui harga r hitung sebesar 0,342 dan p = 0,001 < 

0,05. Dengan demikian semakin baik kualitas pendidikan maka semakin baik pula 

tingkat kelulusannya, sebaliknya semakin kurang baik kualitas pendidikan pada 

siswa maka semakin kurang baik tingkat kelulusan pada siswa. Implikasi dari 

penelitian ini adalah bahwa pembentukan sikap dan pribadi yang baik perlu 

ditingkatkan guna membentuk kepribadian dan mental yang baik. Dengan kualitas 

pendidikan yang baik akan mempengaruhi mental siswa yang baik dalam 

meningkatkan kelulusan siswa. 

 

Kata kunci: kualitas pendidikan, tingkat kelulusan 
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ABSTRACT 

 

 

MUFTIROH. Correlation between Education Quality and Students’ Graduation 

rate in State Junior High School (SMP N) 3 Godean Academic Year 

2015/2016.Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education PGRI 

University Yogyakarta. June 2016.  

 

This research purports to discover the correlation between education quality 

and students’ graduation in SMP N 3 Godean Academic Year 2015/2016. 

Population of the research encompasses all class IX students of SMP N 3 

Godean in the academic year of 2015/2016 as many as 192 pupils. Samples in this 

research are 95 students selected using quota random sampling technique. Data 

collection method is based on questionnaire. Data analysis is based on product 

moment correlation analysis. 

 

The result of the research proves positive and significant correlation between 

education quality and students’ graduation rate in SMP N 3 Godean, academic 

year 2015/2016 as evident in the value of rcalc 0,342 and p = 0,001 < 0,05. 

Therefore the better the education quality, the higher the graduation rate, 

conversely the worse the education quality, the lower the students’ graduation 

rate. This research implies that the formation of good attitude and personality are 

due for improvement in order to establish good mental and character. Along with 

quality education that benefits students’ character development this will 

eventually increase their graduation rate.     

 

Keywords: education quality, graduation rate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal 

ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000: 55) tentang peringkat 

Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi 

dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala 

yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin 

menurun. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan. Baik 

pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita 

membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi 

penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk 

pembangunan bangsa. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut 

masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. 

Menurut Soedijarto (2000: 56) bahwa rendahnya mutu atau kualitas 

pendidikan disebabkan oleh pemberian peranan yang kurang proporsional 

terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengelolaan system kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara 

kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan, juga 

disebabkan karena system evaluasi tidak secara berencana didudukkan sebagai 

alat pendidikan dan bagian terpadu dari system kurikulum. 
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Terkait kualitas adalah masalah mengenai kurikulum, proses 

pembelajaran, evaluasi, buku ajar, mutu guru, sarana dan prasarana pendidikan 

(Paul Suparno dalam J. Drost 2005:9). Kualitas pendidikan yang baik akan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Agar mutu pendidikan sesuai dengan 

apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ada 

suatu standar. Setiap sekolah secara bertahap dibina untuk menuju pada 

pencapaian standar. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari 

aspek masukan, proses maupun lulusannya. Jadi pada dasarnya dengan  

adanya standar mutu pendidikan nasional dapat digunakan sebagai acuan 

untuk meningkatkan kualitas sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 

2004:1). 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang system 

pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan 

tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Sedangkan menurut Undang- Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, serta pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai reformasi pendidikan 

nasional. Pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga 

negara. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan 

sebagian besar dari masa depan bangsa. Pendidikan yang baik senantiasa dapat 

mendorong siswa dalam melakukan proses belajar mengajar. Salah satu usaha 

pemerintah yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan suatu pendidikan 

adalah mengembangkan kualitas manusia melalui lembaga pendidikan 

sekolah. Kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma. 
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Kualitas pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dan wajib 

diperhatikan khususnya bagi siswa karena dengan adanya kualitas sangat 

menunjang kemampuan serta menjadi tolok ukur. Selain itu kualitas 

pendidikan berkaitan dengan upaya mencapai suatu keberhasilan tingkat 

kelulusan berhasil atau tidaknya selama masih di bangku sekolah untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional siswa harusbenar-benar 

mempersiapkan secara matang baik fisik maupun mental. Pengajaran yang 

diberikan oleh tenaga pendidik juga sangat mempengaruhi serta kerjasama 

antara masing-masing guru, proses pembelajaran harus dioptimalkan untuk 

menuju suatu keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar-mengajar serta 

adanya tambahan jam pelajaran yang diberikan kepada siswa, bahan materi 

harus dipersiapkan secara matang agar tercipta kualitas pendidikan yang baik. 

Berbagai fasilitas yang memadai sangat menunjang kualitas disekolah. 

Sehingga kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Kualitas pendidikan 

mengacu pada hasil dan prestasi yang dicapai. Selain itu kualitas pendidikan 

merupakan kemampuan system pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan 

maupun dari segi proses pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk 

meningkatkan nilai tambah dan faktor input agar menghasilkan output yang 

setinggi-tingginya. 

Sehingga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan dasar untuk belajar melalui pembelajaran yang baik dan kondusif, 
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serta dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki 

prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan 

sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sekolah juga  

merupakan lembaga formal yang dapat meningkatkan kualitas antar masing-

masing sekolah, selain itu juga wahana untuk menuntut ilmu setinggi-

tingginya. 

Berdasarkan pengamatan penulis di SMP Negeri 3 Godean disekolah 

ini masih belum maksimal, hal ini ditunjukan dari segi kedisiplinan, semangat 

belajar siswa yang masih kurang, biaya yang belum maksimal dan sarana 

prasarana yang sudah memadai tetapi masih perlu ditingkatkan. Di SMP 

Negeri 3 Godean dari segi kualitas pendidikan mendapat peringkat ke-8 dan 

berakreditasi A. Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan profesi dengan usaha penyelenggaraan lembaga pendidikan 

maupun pembelajaran dikelas dengan melibatkan kinerja guru, kurikulum, 

materi, serta fasilitas yang memadai bahkan dilihat dari gedung sekolah juga 

sangat mendukung, akreditasi bagus tentu akan menghasilkan kualitas 

pendidikan yang berbeda dengan sekolah lain.  Sedangkan dilihat dari tingkat 

kelulusan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga penulis 

melakukan penelitian tentang HUBUNGAN ANTARA KUALITAS 

PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT KELULUSAN SISWA SMP NEGERI 3 

GODEAN TAHUN AJARAN 2015/2016. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya kedisiplinan siswa dalam mentaaati peraturan yang ada di 

SMP Negeri 3 Godean. 

2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana di SMP  Negeri 3 Godean. 

3. Belum diketahuinya hubungan antara kualitas pendidikan dengan tingkat 

kelulusan siswa SMP Negeri 3 Godean.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat kemampuan, 

keterbatasan waktu, tenaga sehingga hanya dibatasi pada hubungan antara 

kualitas pendidikan dengan tingkat kelulusan siswa SMP NEGERI 3 

GODEAN tahun ajaran 2015/2016. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas adapun perumusan masalahnya 

adalah apakah ada hubungan antara kualitas pendidikan dengan tingkat 

kelulusan siswa SMP NEGERI 3 GODEAN Tahun Ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kualitas pendidikan dengan tingkat kelulusan Siswa SMP NEGERI 3 

GODEAN Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.  SecaraTeoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling,  khususnya tentang hubungan antara 

kualitas pendidikan dengan tingkat kelulusan siswa. 

2.  Secara praktis 

a. Bagi siswa harus lebih rajin belajar agar dapat lulus dengan mendapat 

nilai yang memuaskan serta harus menjunjung prestasi. 

b. Bagi guru harus selalu memberikan pembelajaran serta pelatihan yang 

harus diberikan kepada siswa agar tercipta guru yang professional serta 

peduli akan tanggung jawabnya. 

c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman 

serta dapat meneliti pentingnya hubungan antara kualitas pendidikan 

dengan tingkat kelulusan siswa SMP NEGERI 3 GODEAN Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

 

 


