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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, 1) Latar Belakang, 2) Fokus 

Penelitian, 3) Rumusan Masalah, 4) Tujuan Penelitian, 5) Manfaat Penelitian, dan 

6) Penegasan Istilah. 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), visi pendidikan nasional adalah terwujudnya 

sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan sejumlah misi 

dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

reformasi pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan merupakan jantung kebudayaan. Eksistensi kebudayaan suatu 

bangsa terletak pada kualitas kebudayaan yang termanifestasikan pada 

pendidikan. 

Menyimak arah pendidikan nasional dewasa ini terdapat tiga sumber 

utama, yakni 1). GBHN 1999–2004 atau TAP MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang 

GBHN tahun 1999–2004, 2). Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 

2000-2004), 3) APBN 2001. Khusus untuk GBHN 1999-2004 telah dikemukakan 

visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan dapat juga kita sebut 
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sebagai agenda reformasi. Sebagai agenda reformasi yang menentukan visi haluan 

Negara dapat kita identifikasi dua hal penting, yakni 1). Khusus bidang 

pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan bermakna diperlukan bagi 

pengembangan pribadi dan watak bagi hidup kebersamaan dan toleransi, 2). 

Untuk membangun suatu masyarakat yang demokratis, damai, berkeadilan, dan 

berdaya saing (Tilaar, 2002:67). Kedua visi tersebut mempunyai implikasi yang 

mendalam untuk membenahi pendidikan nasional. Dalam perspektif masa kini, 

dan perspektif  masa depan, pendidikan menjadi sesuatu yang bernilai strategis. 

Tri pusat pendidikan terdiri dari pendidikan  keluarga, sekolah, dan masyarakat 

merupakan tiga serangkai dari manifestasi penting kebudayaan itu. Dalam UU No. 

20 Tahun 2003 tentang    Sisdiknas Presiden Republik Indonesia pada diktum  

menimbang: 

“Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

managemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan” 

Pendidikan memerlukan pemikiran dan kerja yang serius. Sekolah merupakan satu 

pilar utama dari gerakan mencerdaskan bangsa. Bahwa pendidikan merupakan 

bentuk penataan dinamisasi nilai-nilai, norma, etika yang terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. Semua unsur sekolah terlibat secara aktif dan 

sebagai pelaku utama dalam mewujudkan peradapan pendidikan yang semakin 

kompetitif. Sekolah (lembaga pendidikan) mendorong munculnya dinamisasi 
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nilai-nilai kreatif, inovatif dan tidak statis (mandeg). Pendidikan merupakan upaya 

pembentukan proses berfikir  kritis, dan kreatif.  

  Perubahan akan terus mengalir sebagai suatu bentuk kepastian, meskipun 

dalam kepastian juga banyak ketidakpastian yang sukar diprediksi. Kepala 

sekolah, guru, orang tua, dan semua komponen masyarakat berharap kepada 

sekolah untuk dapat mengemban amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

secara optimal dalam mengembangkan kompetensi (competence development) dan 

meningkatkan mutu lulusan (good improve outcome). Orang tua dan masyarakat 

sebagai pengguna pendidikan (stakeholder) mengharapkan terbangunnya 

kompetensi dan kualifikasi anak didik yang bermutu  dan dapat bersaing dalam 

kancah lokal,  regional, nasional, bahkan internasional. Dengan demikian akan 

membawa dampak yang signifikan pada mutu pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Bangsa ini memasuki era otonomi daerah yang didalamnya termasuk 

otonomi bidang pendidikan. Desentralisasi merupakan bentuk kesempatan untuk 

berkarya, berkreasi, dan mandiri pada semua sektor, utamanya pada pendidikan. 

DeGrauwe dan Varghese (Hadiyanto, 2004:51 ) memberikan rambu-rambu bahwa 

sekolah yang efisien dapat ditinjau dari tiga faktor utama. Pertama; sekolah yang 

efisien adalah, sekolah yang menghasilkan lulusan yang baik (good outcome). Hal 

ini harus dipahami bahwa meskipun dalam pandangan DeGrauwe dan Varghese 

(2000) outcome lebih diartikan kepada nilai ujian, akan tetapi lulusan itu dapat 

memberikan sumbangan yang positif (good will) kepada almameternya.  

Kedua; sekolah yang efisien adalah sekolah yang terkelola dengan baik 

(well managed), karena interaksi antara stakeholder saling menguatkan, guru giat 
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mengajar, orang tua berkeinginan mengirim/ memasukkan anaknya ke sekolah, 

serta peserta didik giat  dalam proses pembelajaran. 

 Ketiga; sekolah yang efisien adalah sekolah yang mempunyai lulusan 

terbaik tetapi dengan biaya yang paling rasional (reasonable cost), terjangkau baik 

oleh lapisan masyarakat rendah, sedang dan mapan secara ekonomi. 

Tantangannya terletak pada kemampuan dan kesiapan  kepala sekolah/madrasah 

dan guru-guru dalam memberdayakan sekolah tersebut. Hambatannya terletak 

pada sekolah yang bersangkutan, misalnya disiplin siswa rendah, motivasi 

berprestasi siswa yang rendah, dan juga bentuk motivasi dan dukungan dari luar 

lingkungan sekolah serta masyarakat yang rendah (Syafarudin, 2002:123). 

Otonomi pendidikan memberikan kewenangan kepada pengelola 

pendidikan untuk mengelola sekolah sesuai dengan kemampuan sumber daya 

yang ada secara mandiri (Syafarudin, 2002:123). Di era globalisasi sekarang, 

managemen sekolah harus dikelola dengan profesional. Kompetisi antara satu 

daerah dengan daerah  yang lain, termasuk juga antar sekolah yang sangat ketat.          

Kompetisi mutu tidak terlepas dari konsep Managemen Mutu Pendidikan (MMP) 

yang membutuhkan proses tanpa akhir yang disebut perbaikan yang terus 

menerus, dimana kesempurnaan tidak pernah diperoleh tetapi selalu dicari 

(Render dan Heizer, 2001:98) 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas  BAB II (Dasar, Fungsi 

dan Tujuan) pasal 3 dinyatakan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab” 

Beberapa langkah yang dipesiapkan untuk meraih mutu dalam pendidikan, 

dimulai dari proses, persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan (Syafarudin, 

2002:125). Mutu akan terlihat pada produk (lulusan) dan pelayanan jasa 

pendidikan. Pelanggan internal dan eksternal (stakeholder) menantikan 

pendidikan yang bermutu. Kepuasan pelanggan menjadi program utama pimpinan 

lembaga. Tanggung jawab dibagi kepada guru dan pegawai. Guru mengajar untuk 

meraih harapan pelanggan. Meminimalkan anak putus sekolah, tidak lulus, dan 

tinggal kelas. Mempersiapkan anak untuk memasuki sekolah yang bermutu. 

Membantu  anak (siswa) menyiapkan diri menjadi manusia yang berguna, dan 

memberikan perhatian kepada mereka untuk tumbuh menjadi anak yang memiliki 

semangat menyongsong masa depannya dengan baik di sekolah. 

Dukungan sumber daya diarahkan untuk meraih mutu pendidikan yang 

diinginkan. Transformasi visi, misi dan tujuan organisasi sangat penting bagi 

strategi managemen. Kepemimpinan pendidikan untuk mendorong keterlibatan 

tim mutu dalam mengubah kultur, sehingga mutu jasa pendidikan yang terlihat 

pada mutu lulusan dan layanan lainnya dapat dirasakan pelanggan pendidikan. 

Untuk menerapkan managemen mutu dalam pendidikan diperlukan 

sejumlah alat dan teknik yang dapat dipilih sesuai dengan permasalahan 

pendidikan yang dihadapai pada sekolah masing-masing. Sebab untuk meraih  

mutu penggunaan alat dan teknik dalam mencari akar persoalan mutu harus 
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menggunakan tim mutu dan gugus kendali mutu, seperti KKG, MGMP, dan 

lainnya. Ada dua tipe satuan tugas kendali mutu, yakni 1). Satuan tugas lintas 

fungsional, dan 2). Satuan tugas departemental. Satuan tugas fungsi-fungsi biasa 

dibentuk oleh komite pengarah mutu untuk memecahkan masalah tingkat sekolah 

atau wilayahnya. Satuan tugas lintas fungsi terdiri dari staf dari semua bagian 

yang merasakan dampak masalah yang ada. Sedangkan satuan tugas 

departemental terfokus pada masalah departemen. Keanggotaan satuan tugas 

departemen biasanya terbatas pada staf departemen (Jerome. S. Arcaro, 

2006:117). Hal  demikian akan sangat tergantung bagaimana kepala sekolah/ 

madrasah sebagai pimpinan tertinggi didalam sekolah dapat memberdayakan dan 

mewujudkannya. 

Tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi lembaga pendidikan 

(sekolah-sekolah dan pendidikkan tinggi) memerlukan penanganan dan kebijakan 

yang profesional dari manager sekolah dalam mengupayakan, mengkaji, dan 

menerapkan managemen mutu terpadu bagi mutu jasa pendidikan. Masa depan 

menjadi harapan. Sekolah/ madrsah akan  maju bersama masyarakatnya. Bingkai 

mutu ada pada managemen sekolah tersebut. Sekolah bermutu menjadi idaman, 

dan dengan sumberdaya manusianya (SDM) bermutu akan memenangkan 

kompetisi dalam dunia pendidikan saat ini. Dengan demikian sumber daya yang 

ada, untuk melangkah maju untuk meraih mutu pendidikan di masyarakat. 

Upaya peningkatan mutu, pemerintah melalui program RSBI yang 

merupakan implementasi amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ayat 3 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003). Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
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sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Dari landasan 

tersebut dan dalam taraf peningkatan mutu pendidikan suatu lembaga atau 

organisasi pendidikan berinovasi dalam tataran sekolah/madrasah unggulan demi 

mewujudkan keinginan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia. 

Upaya peningkatan mutu tersebut program sekolah/madrasah  unggulan 

mengharapkan sekolah/madrasah sebagai satuan penyelenggara pendidikan dapat 

lebih meningkatkan pelayanannya melalui standar kontrol kualitas dan jaminan 

mutu dan dilakukan secara terus menerus, maka diharapkan mutu pendidikan 

secara nasional akan terus meningkat (Depdiknas, 2005) 

Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh visi kepemimpinan, yakni 

statemen mengenai apa yang ingin dicapai dan diharapkan oleh sebuah lembaga 

dalam kurun waktu tertentu, yang menjadi instrumen menyesuiakan organisasi 

dalam merangsang motivasi dan inspirasi kerja. Upaya mewujudkan visi menjadi 

realitas menunjuk kapasitas kepemimpinan yang tidak hanya kuat, tetapi juga 

unggul (Danim, 2003:82).  

MTs Negeri Tulungagung merupakan salah satu madrasah yang memiliki 

keunggulan pada pendidikan umum dan pendidikan agama sebagai ciri khasnya, 

berlokasi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Selain itu MTs 

Negeri Tulungagung mempunyai karakter yang tersendiri, karena 1) merupakan 

lembaga pendidikan pilihan pertama bagi lulusan SD/MI yang ingin 

mengembangkan kompetensi diri melalui  pendidikan madrasah yang unggul, 2) 

telah terakreditasi dengan predikat A dengan nilai rata-rata 94.20 dari Badan 
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Akreditasi Nasional-Sekolah Madrasah (BAN-SM), 3)  telah meraih banyak 

prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, 4) membuka program 

unggulan yang berorientasi ke  Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) di tahun 

pelajaran 2009-2010, 5) merupakan tempat rujukan bagi madrasah lain dari sisi 

akademis maupun non akademis. 6) merupakan pusat kegiatan untuk 

pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup 

Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.7) merupakan tempat studi banding 

madrasah lain di lingkup Kabupaten  Tulungagung khususnya dan beberapa kota 

lain umumnya. 

Atas dasar uraian diatas pentingnya mutu pendidikan merupakan salah satu 

alasan krusial untuk perbaikan sekolah/madrasah secara berkelanjutan. Tidak ada 

alternatif lain yang lebih baik , kecuali pengelola sekolah mau berbuat untuk 

memikirkan dan merencanakan.  

Upaya peningkatan mutu tersebut juga dilandasi dengan penggunaan 

kurikulum yang baik yang berorientasi pada kurikulum nasional yaitu kurikulum 

tingkat satuan pendidikan dan berpodoman pada panduan BSNP dan Kementerian 

Agama untuk mewujudkan delapan standar pendidikan dan pengembangan 

kurikulum yang dilakukan oleh sekolah/madrasah itu sendiri demi terwujudnya 

pendidikan yang bermutu. 

Penelitian  serupa dengan judul Analisis Kebijakan Pengembangan 

Sekolah Unggulan pada SMA Swasta di Ponorogo oleh (Amad Nur Edi,  2008).  

Temuan pada penelitian ini  yaitu, pertama, kebijakan dan pengembangan 

profesionalisme guru  hendaknya dilakukan secara kontinyu dan secara periodik 

dalam meningkatkan profesionalitas, baik melalui pendidikan dan pelatihan dan 
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sebagainya. Kedua, kebijakan pengembangan kurikulum hendaknya betul-betul 

merefleksikan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, kebijakan pengembangan dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan yang urgen dengan sepirit Sekolah Katagori Mandiri (SKM), sehingga 

dalam kurun waktu tiga tahun sebagaimana ketentuan lembaga telah dapat 

memenuhi persyaratan standart dan dapat mempersiapkan Sekolah Standar 

Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sedangkan pada 

penelitian ini peneliti akan mengupas dari segi model pengembangan kurikulum, 

pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana Kelas Unggulan di MTs Negeri Tulungagung. 

 

1.2 Fokus Penelitian. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka   penelitian ini 

difokuskan pada : 

1. Model pengembangan kurikulum Kelas Unggulan di MTs Negeri 

Tulungagung. 

2. Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Kelas 

Unggulan di MTs Negeri Tulungagung. 

 3 Ketersediaan sarana dan prasarana Kelas Unggulan di MTs Negeri 

Tulungagung. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana model pengembangan   kurikulum Kelas Unggulan di MTs 

Negeri Tulungagung? 

2. Bagaimana pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan   Kelas  Unggulan di MTs Negeri Tulungagung?  

3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana Kelas Unggulan di MTs 

Negeri Tulungagung? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mendiskripsikan  model pengembangan kurikulum Kelas Unggulan di MTs 

Negeri Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan Kelas Unggulan di MTs Negeri Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana Kelas Unggulan di 

MTs Negeri Tulungagung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

(kontribusi) baik secara teoretis maupun secara praktis. 

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberi 

manfaat untuk: 

 

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang 

kebijakan  pendidikan. 
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2. Menjadi bahan kajian tindak lanjut bagi pemerhati kebijakan pendidikan. 

3. Menjadi inspirasi awal bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan 

kajian yang lebih mendalam dalam perspektif terkait yang lebih luas. 

Secara praktis hasil penelitian ini  diharapkan menjadi rujukan bagi pihak 

yang memiliki kepentingan dalam: 

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam organisasi atau lembaga 

pendidikan. 

2. Memahami dan mengetahui model kebijakan dalam pendidikan yang lebih 

relevan dengan spirit (ciri) lembaga dan perkembangan yang lebih luas 

(lokal, regional, nasional, dan global). 

3. Menerapkan model kebijakan yang tepat dalam lembaga pendidikan agar 

mampu memenuhi tuntutan dan perubahan yang semakin kompetitif dan 

komplek. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah atau definisi operasional dalam penelitian ini berfungsi 

memberikan arah dan pemahaman yang tegas dan jelas tentang kata-kata kunci 

untuk menghindari kerancauan pemahaman. Beberapa istilah yang perlu 

dipertegas adalah istilah Analisis Kebijakan, Implementasi, Kurikulum, Madrasah, 

dan Unggulan. 

1. Analisis Kebijakan (policy Analisis) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sebuah analisa tentang kebijakan yang ditentukan oleh lembaga 

pendidikan, dalam hal ini pada lembaga pendidikan MTs Negeri 

Tulungagung. 
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2. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan-

keputusan yang diputuskan oleh Kepala Madarasah terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.  

3. Kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

diberikan kepada siswa berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan 

kompetensi. 

4. Madrasah yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu lembaga 

pendidikan  bagi sekelompok orang (peserta didik,  pendidik,dan  tenaga 

kependidikan) dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar, 

penelitian tindakan, pembinaan kesiswaan, dan pemantapan keilmuan 

dasar plus agama berada pada obyek penelitian. Lembaga ini memiliki ciri 

khas yang unik terkait dengan kurikulum yaitu Kurikulum Khusus, sarana 

dan prasarana, profil pendidik (guru) maupun orientasi output yang akan 

dihasilkan. 

5. Unggulan (center of excellence) adalah madrasah yang memiliki 

keunggulan kompetitif dengan ciri khas dan kemampuan lembaga terkait 

yang tidak banyak dimiliki oleh madrsah lain. 

 

 

 

 

 


