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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M 

telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor 

pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu 

otonomisasi dan demokratisasi. Pemerintah selalu berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik dalam pendidikan, hal ini terlihat dalam  Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Secara umum Sistem Pendidikan Nasional diarahkan pada sistem pendidikan 

yang mampu menjamin pemerataan, kesempatan pendidikan, peningkatan 

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global sehingga perlu dilakukan adanya pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada pasal 4 ayat 6 dijelaskan 

bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan 

memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan 

Dalam UU nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan 

UU nomor 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. UU tersebut menandai 

perubahan radikal tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem 

desentralistik dengan memberi otonomi luas kepada daerah. Hakekatnya 
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memberi kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan asas desentralisasi. Dalam wujud otonomi luas yang 

bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja 

pendidikan. Hal itu terwujud dalam perubahan sistem pemerintahan yang 

sentralistik menjadi desentralistik. Pemberian otonomi ini dimaksudkan agar 

lebih memandirikan dan memberdayakan masyarakat agar lebih leluasa dalam 

mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai kebutuhan. Implikasi 

otonomi daerah terhadap sektor pendidikan dapat dilakukan dengan mengacu 

pada UU nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dan UU nomor 32 Tahun 2004. 

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi warga sekolah. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sekolah diberi kewenangan untuk memberdayakan sesuai 

dengan kemampuannya bersama-sama guru, komite, dan stakeholders lainnya 

agar sekolah dapat maju dan bersaing secara sportif. 

Berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di 

Eropa, tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi.  

jika pemberian wewenang di sektor pendidikan yang lebih besar kepada 

pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan 

adalah pada pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal 

atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi 
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pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam 

penggunaan sumber daya. Jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan 

adalah peningkatan kualitas belajar mengajar dan kualitas hasil proses belajar 

mengajar, maka desentralisasi pendidikan difokuskan pada reformasi proses 

belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar 

merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. 

Dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan keefektifan sekolah 

menyimpulkan bahwa kelemahan utama manajemen pendidikan adalah team 

working yang tidak solid. (Sagala, 2007:35). Namun demikian banyak juga 

pakar yang berpendapat bahwa desentralisasi kekuasaan di tingkat pusat ke 

tingkat sekolah tidak dapat menjamin bahwa sekolah akan menggunakan 

kekuasaannya secara efektif untuk meningkatkan pendidikan (Nurcholis, 

2006:17). Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap penerapan sebuah 

manajemen selalu ada berbagai kendala yang kemudian bisa menyebabkan 

gagalnya suatu program. 

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: 

pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal 

kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan kedua, desentralisasi 

pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih 

besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang 

pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi 

penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan 

konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian 

kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan 

motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Alisyahbana, 

2000:2). 

 

Desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan yang lebih besar 

bagi sekolah, dengan desentralisasi maka sekolah mempunyai kewenangan 
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yang lebih banyak untuk melakukan pengelolaan sendiri. Artinya tanggung 

jawab yang dahulu terpusat, sekarang dikembalikan ke tingkat sekolah, paling 

tidak ke tingkat kabupaten/kota. Jika dulu semua program, anggaran dan cara-

cara pengelolaan sekolah semua datang dari pusat, sekarang sekolah dituntut 

untuk mampu merancangnya dan melaksanakan sendiri, dengan sedikit 

mungkin bantuan dari atas.  Wewenang sekolah menjadi lebih tinggi, sekolah 

harus mampu menggalang sumber daya, tidak hanya pada penggalangan dana 

saja, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tidak 

bisa lagi hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah propinsi/kabupaten/kota. Artinya, sekolah harus mampu menjalin 

kemitraan dengan pihak lain. Sebab kemitraan adalah salah satu alternatif 

penting untuk mendapat dukungan sumberdaya yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Wujud dari itu semua berarti perlu adanya salah satu pendekatan yaitu 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pendekatan ini dapat meningkatkan 

mutu pendidikan dan masyarakat dapat terlibat secara lebih intensif dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga masyarakat juga akan ikut 

bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Model manajemen sekolah 

seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memungkinkan pihak sekolah 

untuk bekerjasama dengan pihak lain, hal ini terjadi karena komponen dalam 

MBS lebih fleksibel dalam implementasinya. Banyak faktor yang 

menyebabkan MBS berhasil dalam pelaksanaannya diantaranya adalah 

kesiapan sumber daya manusia yang memadai dan profesional, estimasi 
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waktu atau penggunaan waktu secara tepat dalam penerapan MBS, kesediaan 

dana tambahan yang cukup, penerapan strategi komunikasi yang tepat, serta 

adanya monitoring dan evaluasi yang berlangsung secara berkala dan 

akuntabel (Nurcholis: 2006: 136-139).  

Sejak digulirkannya MBS, maka lahir pula program-program 

kemitraan sekolah dengan pihak luar salah satunya adalah program kemitraan 

pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia, yaitu melalui 

program Decentralized Basic Education (DBE) atas kerjasama antara 

organisasi United States Agency for International Development (USAID) dan 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang 

dilaksanakan oleh Research Treangle Institute (RTI) International. DBE 

merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat Amerika terhadap 

pendidikan. Tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan dengan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Adanya DBE sebagai dampak dari 

diberlakukannya desentralisasi pendidikan atau ditingkatan sekolah. DBE 

menangani tiga proyek yang terpisah tapi saling terkoordinasi yaitu, DBE1 

yang fokus dalam penanganan managemen dan tata layanan pendidikan dasar, 

DBE2 fokus pada peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dasar 

dan madrasah, DBE3 fokus pada peningkatan relevansi pendidikan menengah 

pertama dengan pendidikan luar sekolah melalui pendidikan kecakapan 

hidup. DBE dilaksanakan di sebanyak 56 kabupaten, 10 propinsi.  

Dalam Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional 2010-2014, 

dijelaskan bahwa kondisi umum pendidikan di Indonesia sejak 
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diberlakukannya MBS dan program-program kemitraan seperti DBE 

mengalami peningkatan yang signifikan.  

Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Angka Partisipasi Kasar 

(APK) meningkat dari 39,09%  di tahun 2004 menjadi 50,62% di tahun 

2008. Pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 

53,90%. Sedangkan pada jenjang Pendidikan Dasar 

SD/MI/SDLB/Paket A terjadi peningkatan APK dari 112,5% pada 

tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008, dan diperkirakan naik 

116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu Angka Partisipasi Murni 

(APM) juga naik dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,14% pada 

tahun 2008 dan diperkirakan naik 95,40% pada tahun 2009. 

(Kemendiknas, 2010:1132). 

 

Sejalan dengan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat arah Kebijakan 

Pendidikan Nasional 2010-2014 yang difokuskan pada  beberapa hal 

diantaranya adalah  

1) pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia 

yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha, 2) peningkatan 

mutu LPTK dan lulusannya, 3) pemberdayaan kepala sekolah dan 

pengawas sekolah, 4) penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di 

bidang pendidikan, 5) akselerasi pengembangan pendidikan di daerah 

perbatasan, tertinggal, dan bencana (Kemendiknas, 2010:1165).  

  

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa program-program seperti 

MBS dan kemitraan sekolah dengan pihak luar memberikan dampak besar 

bagi peningkatan mutu pendidikan dan kesadaran pendidikan masyarakat. Hal 

ini memungkinkan perlu adanya optimalisasi dan peningkatan bahkan 

pengembangan program-program kemitraan sekolah dengan pihak luar, guna 

mencapai target dari arah kebijakan pendidikan nasional yang direncanakan. 

Salah satu sekolah yang telah melakukan kemitraan dengan DBE 

adalah Sekolah Dasar Negeri Dander 1,  Kecamatan Dander, Kabupaten 

Bojonegoro. Sekolah Dasar Negeri Dander 1 (SDN Dander 1) telah bekerja 
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sama dengan DBE sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Sekolah ini terletak di 

kecamatan Dander. SDN Dander 1 terletak dipinggiran kota Bojonegoro, jarak 

tempuh ke SDN Dander 1 dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro 

sekitar 15 Km. Meskipun berada dipinggiran kota, namun SDN Dander 1 

termasuk salah satu SD yang memiliki kualitas baik di Kabupaten 

Bojonegoro. Banyak lulusan dari SDN Dander 1 yang diterima di SMP 

unggulan di kabupaten Bojonegoro. Sejak SDN Dander 1 menjadi mitra DBE, 

banyak prestasi yang sudah diraih oleh para siswa dan bahkan meningkat dari 

tahun ke tahun, baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten. hal ini terbukti 

mulai tahun 2008-2011, dalam bidang akademik telah 9 kali menjuarai lomba-

lomba di tingkatan Kabupaten Bojonegoro, diantaranya adalah pada tahun 

2011 juara 1 lomba mata pelajaran kelas IV dan kelas V, juara 1 siswa 

berprestasi dan CC MIPA. Selain prestasinya dalam bidang akademik, para 

siswa juga banyak yang meraih juara dalam bidang-bidang non akademik, 

misalnya meraih juara 3 dalam lomba seni tari, juara 1 dalam lomba cipta 

lagu. 

Meskipun SDN Dander 1 telah banyak mengalami kemajuan dan 

meraih prestasi yang cukup baik, namun sejalan dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan anaknya dan mengingat program 

kemitraan dengan DBE telah berakhir, maka ada sejumlah tantangan yang 

harus dihadapi oleh SDN Dander 1, diantaranya adalah mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih selama masih menjalin 

kemitraan dengan DBE, belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran karena 
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ada sebagian kelas yang masuk siang, manajemen sekolah yang harus terus-

menerus diperbaiki, sumber daya pendidikan dan penguatan peran serta 

masyarakat mengingat sebagian besar siswa yang bersekolah di sana adalah 

siswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kenyataan 

tersebut memunculkan beberapa pertanyaan bagi peneliti dan membuat 

peneliti tertarik untuk lebih jauh menganalisis implementasi program DBE 

melalui penelitian analisis program DBE di SDN Dander 1, Kabupaten 

Bojonegoro.  

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keberlanjutan implementasi program DBE1 di Sekolah 

Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro? 

2. Bagaimanakah keberlanjutan implementasi program DBE2 di Sekolah 

Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro? 

3. Bagaimanakah dampak implementasi program DBE1 dan DBE2 di 

Sekolah Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis keberlanjutan implementasi program DBE1 di 

Sekolah Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan dander Kabupaten 

Bojonegoro. 
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2. Untuk menganalisis keberlanjutan implementasi  program DBE2 di 

Sekolah Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro. 

3. Untuk menganalisis dampak implementasi program DBE1 dan DBE2 

di Sekolah Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan tentang 

implementasi DBE di Sekolah Dasar 

b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan 

penelitian serupa di masa yang akan datang 

2. Secara Praktis 

a.  Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

acuan untuk aplikasi keilmuan peneliti dan motivasi dalam 

melaksanakan pengembangan mutu pendidikan 

b. Bagi sekolah, dapat menjadi gambaran dan masukan guna 

mempersiapkan dan berbenah diri dalam rangka optimalisasi 

pengembangan mutu pendidikan 

c.  Bagi Instansi, terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan 

Stakeholders, penelitian ini merupakan implementasi otoda di 

Kabupaten Bojonegoro, dalam meningklatkan mutu potensi daerah 

melalui jalur pendidikan. 
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E. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian agar tidak menimbulkan persepsi berbeda, maka konsep masing-

masing kata yang digunakan memiliki arti dengan kesepakatan sebagai   

berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2005:43). 

Analisis dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu aktivitas intelektual 

dan praktis yang ditujukan untuk secara kritis menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan tentang proses keberlanjutan 

implementasi program DBE1 dan DBE2 di SDN Dander 1 Kecamatan 

Dander Kabupaten Bojonegoro. 

2. Implementasi adalah bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Kirana, 2010:1). 

Implementasi dalam penelitian ini difokuskan pada aktivitas dan kegiatan 

yang terencana yang berkenaan dengan keberlanjutan implementasi 

program DBE1 dan DBE2 di SDN Dander 1 Kecamatan Dander 

Kabupaten Bojonegoro. 

3. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang berjalan secara 

berkesinambungan atau terus menerus. Keberlanjutan dalam penelitian ini 

adalah keberlanjutan implementasi program DBE1 dan DBE2 di SDN 

Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. 
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4. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan 

dijalankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:897). Dalam penelitian 

ini program yang dimaksudkan adalah dasar yang dijadikan pedoman 

untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu untuk 

memecahkan masalah tertentu. Program DBE dalam penelitian ini 

diartikan sebagai bentuk program DBE1 dan DBE2 yang memiliki dasar 

hukum dan pedoman untuk dilaksanakan di sekolah yang bertujuan 

meningkatkan mutu sekolah. 

5. Dampak adalah akibat jangka panjang yang ditimbulkan dari adanya 

implementasi program DBE1 dan DBE2 di SDN Dander 1 Kecamatan 

Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu dampak bagi individu, institusi dan 

masyarakat. 

6. ”Decentralized Basic Education” (DBE) adalah Program Desentralisasi 

Pendidikan Dasar, program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Amerika Serikat. Program ini merupakan kerjasama antara 

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan 

USAID yang dilaksanakan oleh Research Treangle Institute (RTI) 

International. Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas 

pendidikan dasar di Indonesia melalui tiga komponen kegiatan yang saling 

berintegrasi, yaitu: 1) desentralisasi manajemen dan tata pelayanan 

pendidikan yang lebih efektif (DBE1), 2) peningkatan kualitas belajar 

mengajar (DBE2), serta 3) peningkatan relevansi pendidikan menengah 

dan pendidikan luar sekolah melalui kecakapan hidup dan keterampilan 
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vokasional (DBE3). DBE dalam penelitian ini difokuskan pada analisis 

keberlanjutan dan dampak implementasi program DBE1 dan DBE2 di 

Sekolah Dasar Negeri Dander 1 Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro. 


