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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan 

bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, negara 

Indonesia dalam hal ini pemerintah mempunyai cita-cita yang mulia yaitu 

adanya masyarakat atau warga negara yang cerdas. Untuk mewujudkan 

masyarakat yang cerdas maka dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 

1945 pasal 31 pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat 

pengajaran secara adil dan merata serta mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

suatu bangsa. Oleh karena itu pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan 

suatu bangsa, dan kemajuan pendidikan adalah suatu keharusan. Kemajuan 

beberapa negara ditengarai merupakan efek dari perhatian pemerintah mereka 

yang sangat besar dalam mengelola pendidikan. Pengelolaan pendidikan di 

Indonesia sudah tercermin dalam UU No. 20 Tahun  2003 (Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional) Bab XIV Pasal 51 ayat 1 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan diatur lebih lajut dalam 

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010. 
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Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 

pengelolaan pendidikan sebagai proses yang dapat berlangsung sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan yang baik harus 

diwujudkan oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 telah menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib 

menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, 

efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan (PP No 17 Tahun 

2010:31).  

Menurut PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 9 yang berisi tentang penjelasan standar 

pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau 

nasional agar  tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan 

(PP No 19 Tahun 2005: 2). 

Salah satu upaya penting dalam peningkatan kontribusi, kepedulian, 

dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

adalah pembentukan komite sekolah pada tiap-tiap satuan pendidikan. Komite 

Sekolah adalah badan mandiri yang menampung peran serta masyarakat dalam 

rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, 

baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah 

(Mulyasa, 2007:10). 

Komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat berkedudukan pada 

satuan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah baik di 
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sekolah negeri maupun swasta. Komite sekolah merupakan badan yang 

bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah 

maupun dengan pemerintah. Komite sekolah mempunyai kemandirian 

masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama 

sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (Mulyasa, 2002:31). 

Implementasi kebijakan pemerintah adalah menetapkan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem 

pendidikan nasional. Sebagai kelanjutan kebijakan ditetapkan PP No 19 Tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan, 

meliputi: (1) standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan; (2) standar proses pendidikan 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan; (3) standar kompetensi lulusan 

pendidikan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (4) 

standar kualifikasi akademi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; 

(5) standar sarana dan prasarana, peraturan tersebut menyatakan bahwa, setiap 

satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai standar 

pendidikan; (6) standar pengelolaan pendidikan; (7) standar pembiayaan 

pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (8) 

standar penilaian yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian prestasi belajar siswa (PP No 19 Tahun 2005:2). 
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Kebijakan di atas menjadi pedoman dalam implementasi nyata di 

sekolah. Implementasi kebijakan standar pengelolaan merupakan pelaksanaan 

sehari-hari dalam mewujudkan pengelolaan yang memadahi serta memenuhi 

ketentuan minimum yang ditetapkan. Tujuan implementasi kebijakan untuk 

mengetahui pelaksanaan di sekolah baik ditinjau dari aspek pengelolaan atau 

aspek administrasi-administrasi sesuai standar yang berlaku. Standar 

pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria 

minimal tentang : (a) perencanaan program yang terdiri atas visi dan misi 

sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah, (b) pelaksanaan rencana kerja 

terdiri dari pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan 

kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran,  bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan 

prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, 

peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah, (c) pengawasan dan evaluasi 

meliputi program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan 

KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi 

sekolah, (d) kepemimpinan sekolah, (e) sistem informasi manajemen, (f) 

penilaian khusus  (Permendikanas No 19 Tahun 2007:1) 

Sejak diberlakukannya Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan, SMP Nurul Jadid Paiton belum melaksanakan beberapa 

agenda permendiknas yang mendukung terhadap perkembangan sekolah, 

diantaranya membuat visi misi dan rencana program kerja sekolah bersama 

warga sekolah. Program kerja sekolah belum selaras dengan yang 
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diamanatkan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga penyelenggaraan 

pendidikan di SMP Nurul Jadid belum berjalan secara optimal. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan Permendiknas No 19 

Tahun 2007 di SMP Nurul Jadid masih memiliki hambatan. Hambatan 

penyelenggaraan pendidikan di SMP Nurul Jadid dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi lingkungan penyelenggara pendidikan, kesadaran warga sekitar 

Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai penyelenggara pendidikan dalam 

menciptakan iklim belajar yang sehat, kondusif, nyaman dan menyenangkan 

masih belum terpenuhi.  

Penerapan kebijakan di SMP Nurul Jadid tidak lepas dari visi misi dan 

kebijakan pondok pesantren. Hal ini menyebabkan harapan orang tua murid 

yang mempercayakan anaknya kepada pondok pesantren sebagai wadah 

pendidikan berbasis keagamaan, tidak selamanya dapat terwujud sesuai 

kehendak. Disamping itu, proses penerimaan murid baru tidak dibatasi jumlah 

pendaftar sebagaimana kebijakan sekolah-sekolah negeri di sekitar SMP Nurul 

Jadid. Sehingga permasalahan ini menyulitkan SMP Nurul Jadid menerapkan 

KBM yang sesuai standar pendidikan nasional karena memiliki lokal yang 

kurang dan tidak mencukupi untuk menampung siswa baru. 

Implementasi Permendiknas No 19 Tahun 2007 diyakini mampu 

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi terlaksananya program kerja di 

SMP Nurul Jadid.  Hal ini nantinya bisa terlihat dari peningkatan kwalitas 

pendidikan di SMP Nurul Jadid yang bisa dibuktikan dengan berbagai prestasi 

akademik dan non akademik. Harapan lain dari Permendiknas No 19 Tahun 

2007 yang merupakan kepanjangan dari system pendidikan nasional adalah 

lulusannya bisa mencapai 100% tiap tahun.   
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari 

Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan 

(Studi kebijakan di SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo)”.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan di SMP Nurul Jadid? 

2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat  implementasi 

Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan di SMP 

Nurul Jadid ? 

3. Bagaimana dampak Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Nurul Jadid?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil yang ingin 

dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah : 

1. Mendeskripsikan implementasi Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan di SMP Nurul Jadid Paiton 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  

implementasi Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan di SMP Nurul Jadid Paiton. 

3. Mendeskripsikan dampak Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Nurul 

Jadid Paiton. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat berupa manfaat teoritis 

dan praktis.  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

tentang diterapkannya standar pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan minimum. 

2. Dapat dijadikan dasar rujukan teoretis untuk, pengembangan paradigma 

dan amanat Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, 

baik yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun 

evaluasinya. 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti  

a. Merupakan usaha untuk melatih diri dalam memecahkan permasalahan 

yang ada secara kritis, obyektif dan ilmiah. Penelitian ini juga sebagai 

syarat memperoleh gelar magister kebijakan dan pengembangan 

pendidikan. 

b. Merupakan sarana untuk menerapkan pengalaman penelitian yang 

diperoleh melalui pelaksanaan Permendiknas No 19 Tahun 2007 

tentang standar pengelolaan. 

2. Bagi sekolah 

a. Sebagai pelengkap sumber kajian dalam peningkatkan kualitas 

pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan menengah pertama. 

b. Sebagai masukan bagi pelaksana pendidikan utamanya pelaksanaan 

Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan dalam 
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rangka ikut serta mensukseskan tujuan pembangunan nasional dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran. 

3. Bagi dinas terkait 

a. Bagi pemerintah dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan pengelolaan pendidikan agar lebih baik. 

b. Memberikan gambaran dan ide-ide bagi pembuat kebijakan yang 

menyangkut standar pengelolaan lembaga pendidikan agar lebih baik. 

1.5. Pembatasan Masalah  

Mengingat keterbatasan peneliti dan agar penelitian ini tidak terlalu 

luas serta memperoleh gambaran yang jelas, maka perlu kiranya di tegaskan 

lingkup bahasannya sebagai berikut: 

1. Perencanaan program kerja di SMP Nurul Jadid Paiton meliputi 

penyusunan visi misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah selama 

tiga tahun kedepan melalui mekanisme rapat kerja bersama dewan guru 

dan karyawan. 

2. Pelaksanaan meliputi penyusunan pedoman sekolah dalam hal ini 

penyusunan MPMBS yang bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja 

sekolah seperti efektifitas, dan efisiensi dalam peningkatan mutu. 

3. Pengawasan dan evaluasi meliputi supervisi kepala sekolah, evaluasi diri 

sekolah dan pengembangan KTSP.  

1.6. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah memberikan penjelasan tentang pengertian atau 

peristilahan yang terdapat dalam judul. Pengertian atau peristilahan bertujuan 

menghindari kerancuan yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda-beda, 

dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan istilah sebagai berikut. 
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1. Analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab 

dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Dalam hal ini, studi 

kebijakan merupakan salah satu metode penelitian kebijakan yang 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi 

individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Analisis ini memungkinkan 

pengujian tentang proses sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan. 

Thomas R Dye (dalam Kusumanegara, 2010:1). 

2. Penyelenggraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan agar proses pendidikan berlangsung sesuai tujuan 

pendidikan ansional. Penyelenggraan pendidikan dalam penelitian ini 

merupakan kajian tentang pelaksanaan pendidikan di SMP Nurul Jadid 

Paiton yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional. (PP No 17 

Tahun 2010:2)   

3. Studi kebijakan merupakan proses penyelenggaraan penelitian untuk 

mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang 

bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan 

memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang ber 

orientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik (Ann Majchrzak 

dalam Danim, 2000:23). Dalam penelitian ini studi kebijakan 

dimaksudkan sebagai upaya meninjau keterlaksanaan Permendiknas 

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP 

Nurul Jadid Paiton.  
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4. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (T. Hani Handoko dalam Sobri, 

2009:2) 

 


