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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-

sional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan membawa implikasi terhadap sistem dan penyelenggaraan pendidikan 

termasuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kebijakan pemerintah ter-

sebut mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dasar pengem-

bangan KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional. Adapun ruang lingkup SNP 

meliputi 8 standar antara lain: (1) standar  isi, (2) standar proses, (3) standar kom-

petensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana 

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

penilaian pendidikan. Mengingat ke delapan standar tersebut merupakan acuan 

dalam pengembangan setiap satuan pendidikan dan merupakan acuan kriteria   

minimal, maka merupakan suatu keharusan bagi satuan pendidikan untuk mene-

rapkan secara konsisten ke delapan standar tersebut diatas dalam kontek upaya 

meningkatkan kualitas/mutu  pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan    

nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional, peningkatan kompetensi 

guru melalui pelatihan, peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifi-

kasi guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan masih banyak lagi yang 
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dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah . Namun demikian, usaha terse-

but belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Menurut Wachidi (2010)  se-

dikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami pe-

ningkatan secara merata. 

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional 
menggunakan pendekatan ”Education Production Function” atau ”Input-
output Analysis” yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan 
ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi 
yang apabila dipenuhi semua Input (Masukan) yang diperlukan dalam ke-
giatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan Output 
(Luaran) yang dikehendaki. Mengapa tidak terjadi peningkatan mutu pen-
didikan secara merata? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan 
”Education Production Function” terlalu memusatkan pada ”Input” pen-
didikan, kurang memperhatikan pada ”Process” pendidikan. Padahal pro- 
ses pendidikan sangat menentukan ”Output” pendidikan. Faktor kedua, 
penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara ”Birocratic-
Centralistic”, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pen-
didikan sangat tergantung pada putusan-putusan birokrasi yang sangat 
panjang. Padahal sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi di 
atasnya, sehingga guru kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, 
kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan lembaga. Faktor ketiga, peran 
serta warga sekolah, khususnya guru dan masyarakat khususnya orang tua 
peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan ini sangat minim. Partisi-
pasi guru dan orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan sering 
diabaikan. Di samping itu, akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat yang 
berkepentingan dengan pendidikan (Stakeholder ) juga lemah. 
 
Merujuk  pendapat Muchidi khususnya pada faktor pertama bahwa kebi-

jakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional  menggunakan pendekatan ”Edu-

cation Production Function” atau ”Input-output Analysis” yang tidak dilaksana-

kan secara konsekuen, demikian juga delapan standar  pendidikan yang berupa 

peraturan menteri pendidikan nasional belum sepenuhnya dilakukan dengan kon-

sekuen dan pelaksanaan pendidikan kurang memperhatikan proses.  Seperti halnya 

standar-standar pendidikan yang lain, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ten-

tunya harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen oleh satuan pendidikan. Ka-
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rena kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan  pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum dan mengelola proses pembelajaran serta pe-

nilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan 

penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui 

kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang diguna-

kan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah di-

tetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan se-

cara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil 

penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi 

lebih baik. 

Adapun penilaian pada prinsipnya merupakan bagian dari kegiatan pem-

belajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik 

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan selama 

proses pembelajaran dan/atau pada akhir pembelajaran. Sedangkan fokus peni-

laian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar 

kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus 

dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabar-

kan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Selain berbasis kompetensi penilaian dalam KTSP menggunakan acuan 

kriteria/acuan patokan. Maksudnya, hasil yang dicapai peserta didik dibandingkan 

dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai 

standar kompetensi yang ditetapkan, ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran ter-

tentu. Apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program 
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remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Pe-

nilaian juga merupakan bagian dari proses pendidikan yang dapat memacu dan 

memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi meraih tingkat yang setinggi-

tingginya sesuai dengan kemampuannya. Ditinjau dari sudut profesionalisme tu-

gas kependidikan, kegiatan penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada 

pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan 

balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena 

salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasil-

an yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan 

tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. Penilaian hasil bel-

ajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk meman-

tau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivi-

tas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan, 

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan ke-

naikan kelas. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik 

dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Penilaian hasil belajar oleh pendi-

dik digunakan untuk (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik, (b) bahan 

penyusunan laporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.  

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen baik tes 

maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karateristik 

kelompok mata pelajaran. Dengan penilaian ini diharapkan pendidik dapat (a) 

mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, (b) meningkatkan moti-

vasi belajar peserta didik, (c) mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi 
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yang telah ditentukan, (d) memperbaiki strategi pembelajaran, dan (e) mening-

katkan akuntabilitas sekolah. Dengan penilaian pula diharapkan satuan pendidikan 

mengetahui kualitas pendidikan yang dilaksanakan. 

Dalam uraian diatas bahwa salah satu prinsip penilaian pada KTSP adalah 

menggunakan acuan patokan/kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam 

menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan pe-

serta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Menurut Panduan Penetapan KKM, nilai KKM ditetapkan untuk setiap mata 

pelajaran oleh forum guru pada awal tahun pelajaran. KKM tersebut, harus di-

informasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Penetapan KKM 

dilakukan melalui analisis indikator pencapaian Kompetensi Dasar dengan mem-

perhatikan : a) Tingkat kompleksitas (kerumitan dan kesulitan) setiap Kompetensi 

Dasar yang harus dicapai siswa. b) Tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa 

pada sekolah yang bersangkutan. c) Sumber daya pendukung dalam penye-

lenggaraan pada masing-masing sekolah.  

Mengingat keberhasilan pencapaian KKM juga merupakan salah satu tolok 

ukur  kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan 

dan tinggi rendahnya KKM menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi  

masyarakat, maka tidak sedikit satuan pendidikan dalam penetapan KKM tidak 

melalui proses analisis melainkan langsung diserahkan kepada guru pengampunya 

masing-masing dan ironisnya guru pengampu mata pelajaran menetapkan hanya 

didasarkan pada kesepakatan antar sesama guru mata pelajaran sejenis. Bahkan 

dalam observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam bulan Nopember 2010, 

peneliti menjumpai ada satuan pendidikan dalam menentukan KKM didasarkan 
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pada himbauan  dari pejabat dinas terkait meskipun tidak secara tertulis. Hal ini 

tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam penetapan KKM.   

 Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkeinginan menganalisis tentang 

proses pembelajaran dan yang berhubungan langsung dengan kebijakan penetapan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dimana dalam implementasinya kebijakan 

tersebut belum sepenuhnya diterima dan dipahami serta belum dilaksanakan se-

cara konsisten oleh pelaksana program (satuan pendidikan, guru, siswa dan orang 

tua siswa).  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan 

secara deskriptif tentang kebijakan penetapan KKM, dengan kata lain rumusan 

masalah ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya 

dari beberapa permasalahan yang terkait dengan kebijakan penetapan KKM seba-

gai upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah pertama pada Sekolah Me-

nengah Pertama (SMP) Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun sebagai berikut :  

1. Bagaimana kebijakan penetapan KKM di SMP Negeri 2 Geger Kabupaten 

Madiun ? 

2. Bagaimana konsepsi para guru terhadap kebijakan penetapan KKM di 

SMP Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun ? 

3. Apa faktor  yang mendukung dan menghambat kebijakan penetapan KKM 

di SMP Negeri 2 Kabupaten Madiun ?   

4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan 

kebijakan penetapan KKM ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, dalam penelitian ini ada 

beberapa hal yang dapat dicapai. Secara umum yaitu dapat memberikan gambaran 

mendalam mengenai ha-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pe-

ningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun. Secara khu-

sus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan meng-

interpretasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebijakan penetapan KKM di SMP Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun. 

2. Konsepsi para guru terhadap kebijakan penetapan KKM di SMP Negeri 2 

Geger Kabupaten Madiun. 

3. Faktor  yang mendukung dan menghambat kebijakan penetapan KKM di 

SMP Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun. 

4. Strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kebijakan 

penetapan KKM dalam upaya mencapai target ketuntasan secara nasional. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun 

praktis. 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

berupa konsep bagi studi kebijakan dan pengembangan pendidikan yang 

berkaitan dengan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi 

kebijakan). 
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan be-

rupa informasi mengenai permasalahan kebijakan penetapan KKM, kon-

sepsi para guru terhadap kebijakan penetapan KKM, faktor yang mendu-

kung dan menghambat kebijakan penetapan KKM dan strategi yang dila-

kukan oleh sekolah dalam mengembangkan kebijakan penetapan KKM, 

sehingga informasi ini dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perbaik-

an dalam upaya peningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Geger 

Kabupaten Madiun. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan  

fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk penegasan istilah.  

1. Analisis Kebijakan 

Analisis kebijakan adalah suatu prosedur yang rasional untuk menelaah 

secara kritis isu-isu atau masalah-masalah kebijakan sehingga menghasilkan 

pemikiran atau pandangan-pandangan terbaik  sampai dengan mengevaluasi 

suatu program yang merupakan informasi bagi analis dalam merumuskan ke-

bijakan. Dalam penelitian ini secara khusus penulis mengkaitkan dengan pe-

netapan KKM di SMP Negeri 2 Geger Kabupaten Madiun. 

2. Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, meng-

analisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi in-

formasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 
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3. Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar 

(KKB) atau kriteria ketuntasan hasil belajar siswa yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata 

pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan batas ambang 

kompetensi. 

4. Pembelajaran Tuntas (Mastery - Learning) 

Pembelajaran tuntas (mastery learning) dalam proses pembelajaran 

berbasis kompetensi dimaksudkan adalah pendekatan dalam pembelajaran 

yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. 

 


