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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 31 

dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak. Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan tiga rencana strategis 

dalam jangka menengah, yaitu: (1) Peningkatan akses dan pemerataan dalam 

rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar; (2) Peningkatan mutu, 

efisiensi, relevansi dan peningkatan daya saing, dan (3) peningkatan 

manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

      Salah satu upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan 

daya saing secara nasional sekaligus internasional pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah, ditetapkan dalam bentuk pentingnya penyelenggaraan 

pendidikan bertaraf internasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, baik untuk sekolah negeri 

maupun swasta. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf 

internasional ini, maka: (1) Pendidikan bertaraf internasional yang bermutu 
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(berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional 

dan internasional; (2) Pendidikan bertaraf internasional yang efisien adalah 

pendidikan yang menghasilkan standar mutu lulusan optimal (berstandar 

nasional dan internasional) dengan pembiayaan yang minimal; (3) Pendidikan 

bertaraf internasional juga harus relevan, yaitu bahwa penyelenggaraan 

pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, 

masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan kemampuan pemerintah 

daerahnya (kabupaten/kota dan propinsi); dan (4) Pendidikan bertaraf 

internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil 

pendidikan (output dan outcomes), proses dan input sekolah baik secara 

nasional maupun internasional. 

      Salah satu ciri esensial dari SBI/RSBI ditinjau dari komponen pendidikan 

yang berdaya saing tinggi adalah dalam hal proses pembelajarannya. Di mana 

dalam SBI/RSBI proses pembelajaran, penilaian, dan penyelenggaraan harus 

bercirikan internasional, yaitu: (1) pro-perubahan yaitu proses pembelajaran 

yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, 

dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, a joy 

of discover; (2) menerapkan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan: student centered, reflective learning, active learning, 

enjoyable and joyful learning, cooperative learning, quantum learning, 

learning revolution, and contextual learning, yang kesemuanya itu telah 

memiliki standar internasional; (3) menerapkan proses pembelajaran berbasis 

TIK pada semua mata pelajaran; (4) proses pembelajaran menggunakan 

bahasa Inggris khususnya mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi; (5) 
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proses penilaian dengan menggunakan model-model penilaian sekolah unggul 

dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; (6) dalam penyelenggaraannya 

harus bercirikan utama kepada standar manajemen internasional yaitu 

mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan 

ISO 14000, dan menjalin hubungan sister school dengan sekolah bertaraf 

internasional di luar negeri. 

      Kenyataan sejak diluncurkan kebijakan SBI/RSBI, pemerintah menuai 

pujian dan juga kritikan, baik itu pujian bahwa SBI/RSBI merupakan langkah 

maju untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, maupun kritikan 

bahwa konsep ini tidak didahului dengan studi secara mendalam. Ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengkritisi kebijakan pemerintah tentang SBI/RSBI tersebut, antara lain: (1) 

SBI/RSBI lebih cenderung menggunakan perencanaan pendidikan dengan 

pendekatan Cost Effectiveness (efektifitas biaya); (2) Potensi terjadi sistem 

pendidikan yang bersifat diskriminatif dan eksklusif; (3) Konsep SNP + X 

yang kurang jelas; (4) Potensi terjadi komersialisasi pendidikan; (5) Tujuan 

pendidikan yang misleading; (6) Konsep SBI/RSBI cenderung lebih 

menekankan pada alat/sarana daripada proses; (7) Kebijakan SBI/RSBI 

bertolak belakang dengan otonomi sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). 

      Kebijakan RSBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di 

Kabupaten Magetan diimplementasikan pertama kali pada Tahun Pelajaran 

2008/2009 di SMPN 1 Magetan. Dengan demikian sudah tiga tahun pelajaran 
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terakhir ini program RSBI SMPN 1 Magetan diterapkan. Dalam proses 

pelaksanaannya, pada tahun pelajaran pertama diterapkan untuk satu kelas, 

menginjak tahun pelajaran kedua pelaksanaannya diterapkan untuk tiga kelas, 

dan pada tahun pelajaran ketiga pelaksanaannya diterapkan untuk seluruh 

kelas yang berjumlah sembilan rombongan belajar. 

      Pelaksanaan program RSBI SMPN 1 Magetan selama rentang waktu tiga 

tahun pelajaran menunjukkan banyaknya kendala atau permasalahan yang 

dihadapi, antara lain: (1) kurikulum sekolah yang masih belum mampu 

sepenuhnya mengacu kepada kurikulum internasional; (2) prosentase pendidik 

yang berpendidikan S2 belum mencapai 20% dari keseluruhan jumlah 

pendidik; (3) proses pembelajaran berbasis TIK belum sepenuhnya diterapkan 

untuk seluruh mata pelajaran; dan (4) penyelenggaraan pengelolaan sekolah 

belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan sistem manajemen mutu 

internasional ISO 9001 : 2008 

      Kendala pelaksanaan program RSBI SMPN 1 Magetan di atas terkait erat 

dengan penjaminan mutu pendidikan yang harus dimiliki SMPN 1 Magetan 

sebagai sebuah konsekuensi logis pelaksanaan kebijakan RSBI. Implementasi 

kebijakan penjaminan mutu pendidikan bertaraf internasional mutlak harus 

dijalankan SMPN 1 Magetan agar bisa meraih predikat Sekolah Bertaraf 

Internasional. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di 

bidang kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan RSBI SMPN 1 

Magetan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

penjaminan mutu pendidikan di bidang kurikulum, sarana prasarana, dan 

pengelolaan RSBI SMPN 1 Magetan? 

3. Apa dampak implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di 

bidang kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan RSBI SMPN 1 

Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan menjelaskan secara kritis pada: 

1. Implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di bidang kurikulum, 

sarana prasarana, dan pengelolaan RSBI SMPN 1 Magetan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penjaminan 

mutu pendidikan di bidang kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan 

RSBI SMPN 1 Magetan. 

3. Dampak implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di bidang 

kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan RSBI SMPN 1 Magetan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah dan memperdalam pengetahuan di bidang kebijakan dan 

pengembangan pendidikan, khususnya berkaitan dengan implementasi 

kebijakan penjaminan mutu pendidikan RSBI. 

b. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian 

maupun penelitian lebih lanjut terhadap masalah implementasi 

kebijakan penjaminan mutu pendidikan RSBI. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian akan menambah wawasan dan 

meningkatkan pemahaman tentang kebijakan penjaminan mutu 

pendidikan RSBI. 

b. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pijakan dalam penjaminan mutu pendidikan RSBI terhadap hasil dan 

dampak dari sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan. Serta 

memberikan masukan penting untuk memperluas pandangan dalam 

perencanaan kebijakan sehingga dapat disusun rancangan kegiatan 

yang lebih tepat dan sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan 

politik. 

c. Bagi Praktisi Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan yang berguna bagi penyusunan strategi 

pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih tepat bagi program 

pengembangan penjaminan mutu pendidikan, penerapan sistem 

manajemen mutu pendidikan, dan pengembangan RSBI. Serta mampu 
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memecahkan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi terutama 

dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan RSBI. 

d. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan input 

untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan 

RSBI di bidang kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan pada 

khususnya, dan di semua bidang pada umumnya. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Implementasi Kebijakan 

      Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi 

kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan 

perundang-undangan, yang merupakan bagian terpenting dan tidak dapat 

dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses kebijakan. Dengan 

perkataan lain, implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor 

manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik, dan 

sebagainya. 

      Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebuah proses yang memungkinkan tujuan-tujuan suatu kebijakan 

diwujudkan sebagai outcome. Studi implementasi kebijakan dalam 

penelitian ini meliputi bidang kurikulum, sarana prasarana, dan 

pengelolaan, faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang 

muncul dari implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan RSBI 

SMPN 1 Magetan. 
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2. Penjaminan Mutu Pendidikan 

      Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik dan terpadu 

oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau 

program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat 

untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui 

pendidikan. 

      Penjaminan mutu pendidikan pada penelitian ini lebih dititikberatkan 

pada bidang kurikulum, sarana prasarana, dan pengelolaan RSBI SMPN 1 

Magetan. 

3. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

      Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional pada 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan Departemen 

Pendidikan Nasional pada Tahun 2007 menyebutkan bahwa Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI) merupakan “Sekolah yang sudah memenuhi 

seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan 

mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization 

for Economics Co-oporation and Development (OECD) dan/atau negara 

maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang 

pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. 

 


