
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa sistem pendidikan Nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan,peningkatan mutu dan relevansi 

serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan,sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan 

secara terencana,terarah dan berkesinambungan. 

Pembangunan pendidikan Nasional ke depan didasarkan pada paradigma 

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subyek yang 

memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimal. 

Potensi kemanusiaan itu mencakup 3 hal paling mendasar yaitu (1) Pengetahuan 
yang tercantum pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan 
mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Sikap 
yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, budi pekerti 
luhur dan kepribadian unggul serta kompetensi estetis. (3) Perilaku yang 
tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis, kecakapan 
praktis dan kompetensi kinestetis(Satker, 2008:1) 

 

Pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia di era globalisasi sangat 

penting oleh karena itu terus di upayakan meningkatkan mutu pendidikan nasional 

oleh berbagai pihak khususnya pemerintah dengan mengembangkan dan 

memberdayakan sumber daya pendidikan yang ada sekaligus berusaha menyiapkan 



sumber daya pengelola pendidikan secara optimal melalui pemberian bantuan dana 

maupun bantuan lainnya. Block grant untuk  penyediaan sarana prasarana  pendidikan 

termasuk ruang kelas baru,laboratorium,perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan 

peraga pendidikan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Kenyataan selama ini mutu pendidikan secara nasional masih 

memprihatinkan,oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan melalui pengembangan 

sekolah dasar yang potensial untuk menjadikan sekolah dasar yang memenuhi standar 

nasional pendidikan. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Ngawi dilakukan melalui 

berbagai kegiatan-kegiatan pokok. Salah satunya adalah pemberian dana subsidi 

block grant untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas termasuk 

bantuan oprasional sekolah (BOS) secara memadai untuk menyiapkan lulusan yang 

cerdas dan kompetitif. Adapun subsidi block grant untuk penyediaan sarana prasarana 

meliputi ruang laboratorium,perpustakaan,buku pelajaran,dan peralatan peraga 

lainnya. 

Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana hasil yang dicapai SDSN 

dalam melaksanakan kebijakan block grant. Melalui karya tulis ini diharapkan 

berguna bagi peneliti khususnya dan sekolah dasar pada umumnya untuk 

mewujudkan sekolah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. 



Selama ini peneliti belum menemukan penelitian kebijakan block grant 

sekolah Dasar Standar Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan,khususnya di 

lembaga pendidikan dasar. 

Block grant  

Peraturan Presiden no. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional tahun 2004–2009 bagian IV bab 27 butir D program–program 
pembangunan no. 2.1,berbunyi penyediaan sarana prasarana pendidikan 
berkualitas termasuk unit sekolah baru,ruang kelas baru, 
laboraturium,perpustakaan,buku pelajaran,dan peralatan peraga pendidikan yang 
di sertai dengan penyediakan pendidik dan tenaga kependidikan secara 
merata,bermutu,tepat lokasi,terutama untuk daerah pedesaan,wilayah terpencil dan 
kepulauan,di sertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak 
termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam,serta penyediaan biaya 
operasional pendidikan secara memadai dan atau subsidi/ hibah dalam bentuk 
block grant bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu layanan 
pendidikan(Satker, 2008:2-3) 

 

SDSN singkatan dari Sekolah Dasar Standar Nasional adalah sekolah dasar 

yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan meliputi standar 

isi,proses,kompetensi lulusan,tenaga kependidikan,sarana prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan,dan penilaian pendidikan. 

Adapun block grant SDSN dalam penelitian ini adalah penyediaan dan 

pemanfaatan sarana prasarana,kurikulum,siswa,pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan mutu  pendidikan di sekolah dasar standar nasional SDN 

Margomulyo 1 Ngawi. 

Implementasi Kebijakan 



Menurut Anderson (1978:92) menyatakan bahwa dalam 

mengimplementasikan kebijakan ada 4 aspek yang harus di perhatikan antara lain: 

(a) Siapa yang di libatkan dalam implementasi. (b) Hakekat proses adminisrasi.  

(c) Kepatuhan atas suatu kebijakan. (d) Efek atau dampak dari isi implementasi. 

Adapun implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sebuah proses 

yang memungkinkan tujuan suatu kebijakan diwujudkan sebagai out come. 

Implementasi di maksud meliputi pengadaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana,kurikulum,kesiswaan dan sumber daya manusia yang lain dalam 

meningkatkan mutu  pendidikan sekolah dasar standar nasional di SDN Margomulyo 

1 Ngawi. 

 

 

B.Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada hal – hal berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan block grant SDSN dalam 

pengelolaan sumber daya  untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 

Margomulyo I Ngawi? 

2.  Bagaimanakah implementasi block grant  SDSN dalam  penyediaan 

sarana prasarana yang layak untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

SDN Margomulyo 1 Ngawi? 



3. Bagaimanakah implementasi kebijakan block grant  SDSN  dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SDN Margomulyo I Ngawi?  

4. Bagaimanakah pelibatan komite sekolah dalam implementasi block grant 

SDSN untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Margomulyo 1 

Ngawi? 

C.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menjawab hal-hal yang menjadi pokok 

permasalahan pada fokus penelitian. Adapun tujuannya antara lain: 

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan block grant SDSN dalam 

pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 

Margomulyo 1 Ngawi. 

2. Memaparkan implementasi  kebijakan block grant SDSN dalam 

penyediaan sarana prasarana yang layak untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di SDN Margomulyo 1 Ngawi. 

3. Mengidentifikasi implementasi  kebijakan block grant SDSN dalam 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SDN Margomulyo I Ngawi. 

4. Memaparkan pelibatan komite sekolah dalam implementasi kebijakan 

block grant SDSN untuk meningkatkan mutu pendidikan SDN 

Margomulyo 1 Ngawi. 

D.Manfaat Penelitian 



Analisis kebijakan pendidikan secara mendalam tentang implementasi 

kebijakan block grant SDSN dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 

Margomulyo 1 Ngawi, akan sangat berguna bagi para perencana dan 

pelaksana program terutama untuk: 

a. Menyelesaian berbagai persoalan dan hambatan yang di hadapi 

sekolah dalam pengadaan dan pemanfaatan block grant SDSN untuk 

meningkatkan mutu  pendidikan. 

b. Memberikan masukan untuk memperluas wawasan dalam perencanaan 

kebijakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstandar 

nasional,sehingga dapat disusun rencana kegiatan yang tepat sesuai 

dengan latar belakang  SDN Margomulyo I Ngawi. 

c. Menyampaikan saran dalam penyusunan strategi pengembangan 

kebijakan pendidikan yang lebih tepat untuk program pengembangan 

sekolah dasar standar nasional khususnya di lingkungan SDN 

Margomulyo I Ngawi. 

 

 

E.Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Analisis implementasi kebijakan adalah analisa tentang pelaksanaan atau 

penerapan terhadap sebuah kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah. 



Dalam penelitian ini kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia no.133/U 2003 tentang pemberian bantuan block grant untuk 

pendidikan dasar dan menengah. 

2. Block grant SDSN adalah hibah untuk pengembangan sekolah dasar 

standar nasional melalui dana dekonsentrasi APBN dialokasikan bagi 

sekolah dasar negeri dan swasta yang potensial dikembangkan menjadi 

lembaga pendidikan yang mandiri dan berstandar nasional. 

3. Meningkatkan mutu pendidikan adalah upaya dalam meningkatkan 

nilai/derajat   pendidikan yang telah atau hampir memenuhi standar 

nasional pendidikan. 

4. SDN Margomulyo 1 Ngawi adalah lokasi atau tempat penelitian ini 

dilaksanakan yakni di salah satu sekolah dasar negeri di kota Ngawi yang 

memiliki status sekolah dasar standar nasional. 

F.Penegasan Istilah 

Istilah – istilah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis implementasi kebijakan adalah analisa tentang pelaksanaan 

atau penerapan terhadap sebuah kebijakan publik yang di buat oleh 

pemerintah. 

b. Block grant adalah hibah dana dekonsentrasi APBN yang dialokasikan 

untuk penyediaan sarana ,prasarana,pendidikan yang berkualitas bagi 

satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan. 



c. SDSN singkatan dari Sekolah Dasar  Standar Nasional baik negeri 

maupun swata yang saat ini memperoleh subsidi block grant. 

d. Sumber daya adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya 

tentang bergabai pengetahuan yang dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi keperluan hidupnya. 

 

 

 


