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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan yang baik sangat diharapkan oleh semua pihak, 

pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung 

jawab masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah telah 

berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah telah banyak 

berupaya untuk mencapai mutu pendidikan, salah satunya adalah pembuatan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan.  

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan telah bergulir dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan.  

Salah satu di antara masalah besar dalam bidang pendidikan di 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya 

rata-rata prestasi belajar, khususnya peserta didik Sekolah Menengah. Masalah 

lain adalah bahwa pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu didominasi 

peran guru (teacher centered). Guru lebih banyak menempatkan peserta didik 

sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik. Pendidikan yang dilakukan oleh 

guru / tenaga pendidik seharusnya lebih memberikan kesempatan kepada 

peserta didik (student centered), mengembangkan kemampuan berpikir holistik 
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(menyeluruh), kreatif, objektif, dan logis serta memperhatikan ketuntasan 

belajar secara individual.  

Pendidikan dalam sistem persekolahan kita, umumnya belum 

menerapkan pembelajaran sampai peserta didik menguasai materi 

pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak 

menguasai materi pembelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari 

sekolah. 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. 

Menurut Sudradjat (2010), langkah metode pembelajaran yang dipilih 

memainkan peranan utama, yang berakhir pada semakin meningkatnya prestasi 

belajar peserta didik. Ketuntasan belajar yang dicapai oleh peserta didik 

merupakan target penting guru dalam proses pembelajaran, untuk 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006 tentang 

standar isi dan standar kompetensi. Sekolah kini mendapat keleluasaan untuk 

menyusun sendiri kurikulumnya yang disebut dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), yang didalamnya terdapat Standar Ketuntasan 

Belajar minimal (SKBM) atau yang saat ini dikenal sebagai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan bertugas membantu menteri 

dalam mengembangkan, memahami, memantau dan mengendalikan Standar 

Nasional Pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional 
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Pendidikan berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara 

Nasional (Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 ps 7/6). Salah satu standar 

yang telah ditetapkan adalah standar penilaian, dalam standar penilaian 

disebutkan adanya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu kriteria 

ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan (Permendiknas no. 

20 tahun 2007).  

KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian 

kompetensi tiap mata pelajaran. Pihak Satuan pendidikan harus berupaya 

semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan 

pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan 

dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan 

KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi 

tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.  

SMP Negeri 21 beralamat di Danau Tigi Perumahan Sawojajar 

Malang, merupakan sekolah yang berpretasi baik dan menjadi salah satu 

sekolah favorit di Malang. Tingkat kelulusan dari lulusan pertama tahun 2002 

termasuk sangat memuaskan, yaitu mencapai 100 %. Tingkat Kelulusan pada 

tahun-tahun berikutnya tetap bagus yaitu berkisar  99-100 %. Pada tahun 2005 

SMP Negeri 21 di klasifikasikan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN), 

struktur dan muatan kurikulum mengacu pada struktur dan muatan kurikulum 

sekolah standar nasional yang mengacu pada pencapaian 8 standar yang sesuai  

dengan SNP,salah satunya adalah standar penilaian yang dinyatakan sebagai 

Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM).  
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Sebagai sekolah yang sejak didirikan mempunyai intake tinggi dan 

dan didukung sarana prasana yang bagus ,tingkat kelulusan rata-rata 99 % 

apalagi sudah berstatus Standar Nasional maka selayaknya dalam menetapkan 

KKM yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran sudah 

sesuai dengan ketentuan SNP.  Namun kenyataannya sampai pada tahun 2009 

KKM semua mata pelajaran yang ditetapkadi SMP Negeri 21 masih dibawah  

75 atau dibawah SNP. Bahkan sampai saat penelitian  ini dilakukan masih ada 

mata pelajaran yang KKM nya dibawah ketentuab SNP dengan alasan tertentu. 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang  bagaimana 

Implementasi Kebijakan Penetapan Krriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  di 

SMP Negeri 21 Malang sebagai Sekolah Standar Nasional. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan  di atas, maka 

fokus penelitian ini  dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan penetapan KKM di SMP Negeri 21 Malang ? 

2. Bagaimana pelaksanaan penetapan KKM  di SMP Negeri 21 Malang ? 

3. Bagaimana hasil implementasi penetapan  KKM  di SMP Negeri 21 Malang  

4. Apa saja  faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan 

penetapan KKM di SMP Negeri 21 Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada mempunyai 

beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan penjalasan tentang 
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implimentasi kebijakan penetapan  KKM di SMP Negeri 21 Malang sebagai  

Sekolah Standar Nasional, tujuan dari penelitian difokuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencaan penetapan KKM di SMP Negeri 21 

Malang  

2.  Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan  KKM  di SMP 

Negeri 21 Malang  

3. Untuk mengetahui  hasil implementasi penetapan KKM di SMP Negeri 21 

Malang  

4. Untuk mengetahui faktor  pendukung dan fator penghambat implementasi  

penetapan  KKM  di SMP Negeri 21 Malang  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian tentang Implementasi kebijakan penetapan 

KKM di SMP Negeri 21 Malang sebagai  Sekolah Standar Nasional  adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan praktis guru, sekolah dan Departemen Pendidikan Nasional 

yang membawahinya. 

a. Untuk Guru  

1) Dapat digunakan untuk refleksi dan mengetahui sejauh mana guru 

sudah menerapkan kebijakan pemerintah mengenai KKM dalam  

bidang studi yang diajarkannya. 
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2) Dapat digunakan untuk referensi agar dapat lebih cermat pada 

menentukan besarnya  KKM pada  bidang studi yang diajarkannya. 

b. Untuk pihak Sekolah : 

1) Dapat mengetahui sejauh mana pihak sekolah sudah 

mengimplementasikan  kebijakan penetapan KKM di SMP Negeri 21 

2) Sebagai salah satu referensi untuk menentukan kebijakan penetapan 

KKM tahun berikutnya sehingga mencapai ideal dengan 

perkembangan pendidikan . 

3) Dapat digunakan sebagai tambahan khasanah ilmu atau bahan bacaan 

di perpustakaan. 

c. Untuk Pemerintah di Departemen Pendidikan Nasional 

1) Sebagai salah satu dasar untuk mengetahui seberapa jauh pihak 

sekolah dibawah binaannya sudah melaksanakan kebijakan penetapan 

KKM. 

2) Sebagai salah satu referensi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan 

penetapan KKM  oleh  kepala sekolah.dan guru. 

2. Manfaat teoritis  

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai masukan ilmu pendidikan tentang kebijakan. 

b. Menambah pemahaman teori tentang kebijakan penetapan KKM 

c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Definisi Operasional 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah peraturan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikn 

masalah-masalah dalam masyarakat. Abidin (dalam Syafaruddin, 2008:77) 

menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum 

yanag berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. 

2. Implementasi kebijakan 

Penerapan atau tindakan nyata yang dipilih untuk melaksanakan suatu 

kebijakan. Implementasi kebijakan dalam hal ini menyangkut perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil implementasi kebijakan serta temuan faktor 

pedudukung dan penghambatnya. Implementasi kebijakan merupakan 

rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon 

berupa/tindakan para pelaku kebijakan secara konsisten dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu 

sendiri (Tangkilisan dalam Krisno, 2007:2). 

3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) 

Batas terendah nilai prestasi siswa yang dianggap berhasil yang harus 

diperoleh siswa  setiap mata pelajaran sehingga dikatakan lulus atau tuntas. 

Menurut Albanna (2010) Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan 

bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. 

4. Sekolah Standar Nasional 

Sekolah yang memenihi kriteria yang telah ditentukan oleh BSNP sebagai 

Sekolah Standar Nasional yaitu : 
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a. Memiliki nilai rata-rata Nilai Ujian Nasional (NUN)  tahun 2006 /2007  

minimal 6,35 dan NUN tahun 2007/2008 minimal  6,75; 

b. Memiliki jumlah rombongan belajar minimal 9 dan maksimal 27, dengan 

asumsi setiap rombel jumlah siswa untuk kelas  VII, 32 siswa (Sesuai 

Permendiknas tentang Sarana dan Prasarana); 

c. Tidak double shift (apabila masih dobel shift maksimal 30% dengan 

harapan setelah dibina selama 3 tahun harus sudah  tidak double  shift) 

dengan asumsi luas lahannya mencukupi; 

d. Termasuk sekolah yang tergolong katagori baik di kabupaten / kota yang 

bersangkutan, yaitu memilki karakteristik baik dan cukup terhadap 

delapan standar dalam SNP; 

e. Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memilki pendanaan 

yang kuat baik dari dalam maupun luar negeri; 

f. Sekolah dengan nilai akreditasi A. 

 


