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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional 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 pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.  Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan 

suatu tantangan yang serius yang dihadapi oleh berbagai negara di era globalisasi 

saat ini, termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan mengenai peningkatan mutu 

pendidikan terus diupayakan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi 

kebijakan, analisis kebijakan sampai mengevaluasi kebijakan. Karena pendidikan 

merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia secara 

holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer, 

paling mendasar dapat tercapai secara optimal yaitu: (1) kognitif, yang tercermin 

dalam kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan 

mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) afektif, 

tercermin budi pekerti luhur serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis, (3) 

psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan kemampuan 

teknis, kecepatan praktis, dan kompetensi kinestetis ini semua akan diharapkan 
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dapat berkembang secara optimal menuju terwujudnya manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Untuk menyelenggarakan paradigma pembelajaran baru tersebut diperlukan acuan 

dasar bagi satuan pendidikan  yang meliputi kriteria minimal sebagai pedoman, 

yang dikenal dengan delapan standar mutu pendidikan. Delapan standar mutu 

pendidikan (SNP) PP 19 Tahun 2005 yaitu: (1) standar isi (2) standar proses (3) 

standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) 

standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, (8) 

standar penilaian pendidikan.  

Standar Nasional Pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

nasional yang bermutu. Karena pada dasarnya suatu lembaga pendidikan negeri 

hendaknya memenuhi standar sarana dan prasarana yang mencakup kriteria 

minimum sarana dan kriteria minimum prasarana (Permendiknas No.24 Tahun 

2007, Pasal 2). 

Untuk mendukung cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

pemerintah melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur menetapkan visi pada 

tahun 2005 menghasilkan “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Cerdas 

berarti cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan 

cerdas kinestetis. Guna mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, 

upaya yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga 

pendidikan sebagaimana tercantum dalam misi pendidikan Nasional yang 

berbunyi:  

“Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan yang 
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berdasarkan standar nasional dan global”. 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keprofesionalan dan 

akuntabilitas lembaga pendidikan serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan 

yang berstandar nasional dan global tersebut pemerintah memberi dana subsidi 

yang digunakan untuk pengembangan. Pemberian subsidi diharapkan mampu 

mendorong sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, 

kepemilikan, dan dukungannya pada sekolah, terutama dukungan moral dan 

material, sehingga secara bertahap lembaga pendidikan tersebut mampu menjadi 

sekolah standar nasional. Dasar tentang pemberian subsidi tersebut tercantum 

pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional, 

Bab XII, bagian keempat, pasal 49 ayat 3 berbunyi: “Dana pendidikan dari 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam 

bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Subsidi pengembangan Sekolah Standar Nasional melalui dana dekonsentrasi 

(APBN) tahun 2007 dialokasikan bagi Sekolah Dasar Negeri atau Swasta pada 

Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (sasaran baru) diprioritaskan bagi SD Inti dan SD 

lainnya yang potensial dikembangkan menjadi lembaga yang mandiri dan 

berstandar nasional sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Subsidi pengembangan 

Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) melalui dana dekonsentrasi (APBN) 

2007 diperuntukan bagi sekolah Dasar Negeri atau Swasta yang memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) Memiliki jumlah siswa dan rombongan 

belajar yang memadai; (2) Diutamakan SD Inti, yang memiliki potensi 

berkembang dan bukan dalam proses re-grouping; (3) Memiliki lahan sendiri dan 
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tidak bermasalah atau dalam sengketa; (4) Pada tahun 2007 tidak sedang 

menerima subsidi/bantuan sejenis baik dari APBN maupun sumber lain, kecuali 

dana APBN atau Yayasan penyelenggara pendidikan sebagai bentuk dana sharing 

atau pendamping; (5) Bersedia menyediakan dana pendamping sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan dari dana APBD atau 

Yayasan penyelenggara pendidikan swasta untuk menunjang pembangunan sarana 

fisik. 

Untuk persyaratan tersebut di atas ternyata semuanya dapat dipenuhi oleh SD 

Negeri Balerejo 01, sehingga pada tahun 2007 sekolah tersebut diberi Subsidi 

pengembangan Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) melalui dana 

dekonsentrasi (APBN) 2007. Sehingga mulai tahun 2007 SD Negeri Balerejo 01 

mendapat predikat Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN). Ini merupakan 

RSSN yang pertama kali ada di Kecamatan Balerejo. 

Sekolah Standar Nasional merupakan amanat undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab IV dijelaskan pengelolaan 

pendidikan pasal 50 ayat 2 Pemerintah menentukan kebijakan Nasional dan 

Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 1dan 2 Peraturam Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 yang mengatakan dengan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan, maka 

pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/ madrasah menjadi 

sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan 

sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal 

menjadi sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

dan sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas 
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pemerintah mengkategorikan sekolah yang telah memenuhi standar nasional 

pendidikan ke dalam kategori sekolah yang mandiri, dan sekolah yang belum 

memenuhi standar nasional pendidikan ke dalam kategori sekolah yang belum 

mandiri. Renstra Departemen Pendidikan Nasional  telah menegaskan bahwa pada 

tahun 2005–2009 peningkatan mutu pendidikan perlu dikembangkan tentang 

standar pendidikan pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama antara 

pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten agar dapat mengembangkan Sekolah 

Standar Nasional (SSN). SSN di daerah baik propinsi maupun kabupaten secara 

umum mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi, baik dari sisi birokrasi Dinas 

Pendidikan maupun dari sisi masyarakat pada umumnya.  

Hal ini terungkap melalui hasil analisis data yang ditemukan serta pengkajian 

mendalam yang dilakukan oleh Direktorat PLP, dimana terungkap bahwa peran 

pemda dan masyarakat, dan juga di daerah-daerah tertentu telah menggunakan 

konsep SSN untuk mengembangkan sekolah di wilayah masing-masing dengan 

mengacu kepada arah Standar Nasional Pendidikan. Sebanyak 602 sekolah yang 

dimonitoring dan dievaluasi terungkap bahwa 85% yang telah memenuhi standar 

minimal, (70%) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SPM dan 

SNP. Sisi lain menunjukkan bahwa dari tiga aspek (input, proses dan output) yang 

paling lemah rentang nilainya adalah pada aspek proses, khususnya dalam proses 

inovasi pembelajaran. 

Penting untuk melibatkan pihak pemda dalam memonitoring dan mengevaluasi 

pelaksanaan program, khususnya dalam menjalankan program-program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Hal ini penting 

mengingat ”ketidak-konsistenan” program umumnya disebabkan oleh sangat 
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dominannya peran kepala sekolah dalam menjalankan program sekolah (lemahnya 

koordinasi internal sekolah). 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus ikut bertanggung jawab terhadap 

perkembangan dan peningkatan mutu SSN, yang diwujudkan dalam bentuk 

memberikan perhatian yang serius terhadap sekolah-sekolah di daerahnya yang 

sudah mempunyai label SSN (Last Update: 11-02-2009 21:27) 

Dalam upaya memandu sekolah, Direktorat Pembinaan TK dan SD , Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Standar 

Nasional (SD-SN) yang intinya memuat aspek-aspek layanan pendidikan 

minimum yang seharusnya diberikan oleh sekolah dasar menuju Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).  

Pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya meluncurkan kebijakan barunya, yaitu 

program Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN), Sekolah Standar Nasional 

(SSN), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), dan Sekolah Berstandar 

Internasional (SBI). 

Untuk mewujudkan Sekolah Standar Nasional tidak semudah membalikkan 

telapak tangan, karena harus melalui beberapa tahapan dan dapat memenuhi 

beberapa standar/persyaratan. Hal  ini tidak mungkin dapat segera terwujud, jika 

Sekolah tersebut memang tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Apalagi Sekolah/lembaga tersebut berada di daerah 

pedesaan,  seperti kebanyakan Sekolah Dasar (SD) yang rata-rata letaknya berada 

di pelosok pedesan dan di daerah pegunungan. Sekolah Dasar tersebut hanya 

dapat memenuhi beberapa standar saja, sehingga langka sekali yang dapat menjadi 
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Sekolah Standar Nasional. Untuk ini juga berlaku pada SD Negeri Balerejo 01 

Kabupaten Madiun untuk sarana dan prasarana kurang sekali sehingga untuk 

menuju Sekolah Standar Nasional belum dapat terwujud, padahal saat  ini status 

sekolah tersebut adalah Sekolah Rintisan Standar Nasional (RSSN). Sedangkan 

prasarana yang lain juga masih ada kendala yang cukup serius misalnya masih 

belum adanya saluran sanitasi yang memadai, air bersih dimusim kemarau selalu 

bermasalah. Masih kurangnya alat peraga atau media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dimana sarana penunjang pendidikan 

belum sepenuhnya dimiliki oleh sekolah dan belum sepenuhnya berada dalam 

kondisi yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sarana belajar seperti peralatan 

olah raga, praktikum serta beberapa sekolah masih belum memiliki laboratorium 

bahasa, sehingga kondisi ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar baik 

pada guru dan siswa serta akan berdampak pada kualitas hasil pembelajaran. 

Sehinga apa yang diamanatkan oleh undang-undang melalui Permendiknas No.24 

Tahun 2007, Pasal 2 itu masih belum bisa diwujudkan di SD Negeri Balerejo 01 

Kabupaten Madiun. Itu contoh-ontoh dari pada  faktor penghambat bagi SD 

Negeri Balerejo 01 untuk mewujudkan status Sekolahnya menjadi Sekolah 

Standar Nasional, namun ada pula faktor pendukung dari lembaga tersebut untuk 

menuju Sekolah Standar Nasional antara lain: 1). Memilliki jumlah siswa dan 

rombongan belajar yang memadai, saat ini pada tahun pelajaran 2009/ 2010 

jumlah siwanya sekitar 270 anak; 2). Status sekolah adalah SD Inti, yang memiliki 

potensi berkembang dan bukan dalam proses regrouping; 3). Memiliki lahan 

sendiri dan tidak bermasalah atau dalam sengketa; 4) tenaga pendidik 75% sudah 

kualifikasi SI dan sudah bersertifikasi guru; 5) Rombongan kelas cukup; 6) 
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Respon masyarakat baik; 7) Animo masyarakat untuk sekolah di SD Negeri 

Balerejo 01 tinggi. 

Permasalahan utama pendidikan pada dasarnya adalah disparitas mutu pendidikan 

khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga 

kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun 

kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum tersedia atau belum 

memadai, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu 

pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif, dan 

penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya 

partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya 

kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan 

perempuan, antar wilayah. Dua permasalahan tersebut diatas menjadi bertambah 

parah karena tidak didukung dengan komponen-komponen utama pendidikan 

seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana 

prasarana, dan pembiayaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di 

Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pendidikan  mengembangkan tiga model 

sekolah . Tiga sekolah itu yakni: 1). Calon Sekolah Standar Nasional (SSN)/ 

RSSN (Rintisan Sekolah Standar Nasional)/ RSKM (Rintisan Sekolah Kategori 

Mandiri); 2). Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/ SSN (Sekolah Standar Nasional); 

3). Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah bertaraf internasional. 

Dukungan Eksternal untuk menyelenggarakan RSSN/ SSN berasal dari dukungan 

komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan dari dinas Pendidikan 

Kabupaten/kotamadya, dukungan dari tenaga pendamping SKS.  

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. 
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Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan 

mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap perubahan yang akan 

terjadi. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 56 menyebutkan bahwa betapa pentingnya peran masyarakat 

ikut serta dalam pengelolaan pendidikan. Untuk itu SD Negeri Balerejo 01, 

merekrut peran masyarakat termasuk orang tua/ wali murid, Komite Sekolah 

untuk turut serta bertanggung jawab di dalam pengelolaan pendidikan yang ada. 

Peran dan fungsi Komite Sekolah sangat diharapkan karena badan yang saat ini 

sebagai mitra kerja yang paling dekat dengan sekolah hanyalah Komite Sekolah. 

Komite Sekolah diajak bergandengan tangan untuk menciptakan SD Negeri 

Balerejo 01, selangkah lebih maju menuju Sekolah Berbasis Global yang disebut 

Sekolah Standar Nasional (SSN).  

Dari paparan di atas, peneliti mencoba mengangkat judul penelitian ini adalah: 

Analisis Kebijakan Rintisan Sekolah Standar Nasional di SD Negeri Balerejo 01 

Kabupaten Madiun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dasar Kebijakan Sekolah Rintisan Standar Nasional di SD Negeri   

Balerejo 01 Kabupaten Madiun? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Rintisan 

Sekolah Standar Nasional di SD Negeri Balerejo 01 Kabupaten Madiun? 
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3. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi 

kendalapelaksanaan kebijakan Rintisan Sekolah Standar Nasional di SD Negeri 

Balerejo 01 Kabupaten Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan secara rinci mengenai: 

1.  Dasar kebijakan dari Rintisan Sekolah Standar Nasional di SD Negeri Balerejo 

01 Kabupaten Madiun.  

2. Faktor pendukung dan  penghambat pelaksanaan kebijakan Rintisan Sekolah 

Standar Nasional di SD Negeri Balerejo 01 Kabupaten Madiun. 

3. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Kebijakan 

Rintisan Sekolah Standar Nasional di SD Negeri Balerejo 01 Kabupaten 

Madiun.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Memberikan masukan bagi kepala sekolah tempat penelitian ini                

sebagai upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam 

menyongsong Sekolah Standar Nasional. 

2. Bagi Unit Pelaksana Teknis/ Dinas Pendidikan, yakni memberikan informasi 

mengenai implementasi dan  dampak kebijakan RSSN. 

3. Bagi pihak terkait, yakni memberikan informasi mengenai strategi untuk 

mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan Rintisan Sekolah Standar Nasional di 

wilayah Kabupaten Madiun 
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Secara teoritis: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada segenap 

praktisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan 

informasi pendidikan yang semakin komplek. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mewujudkan Sekolah RSSN dan SSN, sesuai dengan tujuan lembaga 

pendidikan, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk mendapatkan kejelasan dari penelitian ini, maka beberapa istilah dapat 

diuraikan di bawah ini: 

1.  Analisis adalah tindakan menyelidiki terhadap suatu peristiwa atau perbuatan 

untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya mengenai 

sebabmusababnya atau duduk permasalahan yang ada. Sehingga Peneliti dapat 

mengetahui secara gamblang mengenai kebenaran, terhadap peritiwa yang 

terjadi atau sebab musababnya sehingga SD Negeri Balerejo 01 ditunjuk oleh 

Dinas Pendidikan menjadi SD-RSSN. 

2. Dasar kebijakan adalah pedoman/ pijakan yang digunakan sebagai    payung 

hukum dalam menentukan suatu kebijakan. Adapun dasar kebijakan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman yang digunakan untuk 

memberikan payung hukum pada SD Negeri Balerejo 01 Kabupaten Madiun 

setelah ditunjuk sebagai sekolah RSSN. 

3. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup, dan 

pemerintah dengan hambatan dan kesempatan dengan harapan dapat 

mengatasi masalah untuk mencapai cita-cita atau mewujudkan sesuatu 
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kehendak atau tujuan tertentu. 

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 

oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

 Dalam hal ini, yang berkaitan dengan kebijakan RSSN adalah serangkaian 

tindakan untuk mendapatkan petunjuk agar keputusan yang diambil atau yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan harapan yang dikehendaki 

oleh SD Negeri Balerejo 01 Kabupaten Madiun di dalam memberi peluang 

untuk mewujudkan sekolah RSSN/ SSN. 

4.  Implementasi adalah pelaksanaan mempraktekkan atau menerapkan sesuatu 

keputusan yang terjadi/ yang diambil berdasarkan hasil kesepakatan di 

lapangan atau suatu tempat. 

Adapun kata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan  tindakan 

atau pelaksanaan mengenai Rintisan Sekolah Standar Nasional di SD Negeri 

Balerejo 01 Kabupaten Madiun. 

5.Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) adalah status sekolah yang sudah 

memenuhi beberapa standar nasional pendidikan disebut  sekolah yang 

setengah mandiri. Tindak lanjutnya adalah sekolah dalam status Sekolah 

Standar Nasional (SSN), jika sekolah tersebut bisa memenuhi seluruh standar 

nasional pendidikan yang berjumlah delapan standar. Untuk ini SDN Balerejo 

01 akan berpacu mewujudkan dirinya menuju SSN. 

6. Strategi adalah taktik, siasat atau cara untuk menyelesaikan sesuatu 

permasalahan sehingga masalah atau kendala yang ada  tersebut dapat 
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diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menemukan hasil yang 

terbaik sesuai dengan harapan atau tujuan. Hal ini strategi SDN Balerejo 01 

untuk mengatasi kendala pelaksanaan Rintisan Sekolah Standar Nasional di 

sekolahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


