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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wahana dan sarana yang paling strategis bagi peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia adalah melalui pendidikan. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia melalui pendidikan telah banyak dilakukan oleh Pemerintah 

dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional antara lain melalui 

pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan 

sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi 

guru dan tenaga kependidikan lainnya serta pembinaan manajemen sekolah. 

Tetapi kenyataannya upaya tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Faktor-faktor penyebab kekurang berhasilan upaya 

peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan 

pendidikan selama ini lebih bersifat input-oriented dan pengelolaan 

pendidikan yang sentralistik dan macrooriented, diatur oleh jajaran birokrasi 

di tingkat pusat. Pola pembinaan pendidikan demikian kurang efisien dan 

kurang memberikan peluang kepada pihak sekolah sesuai dengan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing sekolah. (Suryosubroto, 2004:203-204). 

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan 

Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh 

karena itu setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, 
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etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan yang bermutu 

merupakan prasyarat adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 

yaitu warga negara yang unggul secara intelektual, anggun dalam moral, 

kompeten dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), produktif 

dalam karya dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai peran sosial, 

serta berdaya saing terhadap bangsa lain di era global.  

Dengan demikian, pembangunan pendidikan nasional perlu 

diarahkan pada peningkatan martabat manusia secara holistik, yang 

memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat 

berkembang secara optimal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seyogianya 

menjadi wahana strategis bagi upaya pengembangan segenap potensi individu, 

termasuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, 

yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.  

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana 

penjelasan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) dan (3), pemerintah 

memetakan sekolah/ madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau 

hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang 

belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pemerintah 

mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan 
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sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke 

dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu 

sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa 

meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang 

telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara 

bertahap mencapai taraf internasional. Sekolah Dasar Standar Nasional adalah 

sekolah dalam kategori mandiri. Penetapan SDSN merupakan salah satu upaya 

untuk mengkategorikan sekolah yang memenuhi dan belum memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian perlu disusun pedoman 

yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terutama pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam menyelenggarakan sekolah yang sesuai dengan SNP.  

Sesuai dengan pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan agar kita memiliki Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Artinya, SNP sebagai acuan perkembangan dan pengendalian 

pendidikan, antara lain pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. 

Setiap kabupaten/kota diharapkan minimal terdapat sebuah Sekolah 

Standar Nasional, yang dikembangkan mulai dari SD, SMP sampai pada 

tingkat SMA/SMK yang telah ada di daerah yang bersangkutan. Untuk itu 

diperlukan tahapan seleksi terhadap sekolah yang akan dijadikan sekolah 

standar nasional. Seleksi diperlukan guna menentukan sekolah mana yang 

sesuai dan layak untuk menjadi sekolah standar nasional di kabupaten/kota 
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tertentu, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pusat melalui pedoman 

seleksi. 

Dengan cara ini diharapkan pada setiap kabupaten/kota akan dapat 

dipilih minimal sebuah Sekolah Standar Nasional. Dalam pengertian kedua 

ini, Sekolah Standar Nasional diartikan sebagai proses menjadi dan bukan 

kondisi yang ada saat ini. Dikaitkan dengan makna sekolah inti dalam 

pengertian Sekolah Standar Nasional yang kedua ini lebih berdimensi proses, 

artinya menjadi model bagaimana suatu sekolah berproses menjadi sekolah 

yang mencapai standar pelayan pendidikan yang ditentukan oleh SPM. Tentu 

saja kekurangan terhadap standar yang ditentukan oleh SPM tidak boleh 

terlalu banyak, sehingga diyakini dalam waktu pendek, kekurangan tersebut 

dapat dipenuhi dan sekolah benar-benar memenuhi SNP. 

SD Magetan 2 Kecamatan Magetan sebagai sekolah yang berada 

pada level kota merintis menuju menjadi sekolah standar nasional. Kondisi 

tersebut tidak lepas dari kemampuan sekolah dalam memberikan layanan 

kepada anak didik mencakup aspek input, proses maupun output. Artinya 

layanan harus secara utuh mulai dari input yang seharusnya disediakan oleh 

sekolah, proses yang seharusnya terjadi di sekolah, dan output yang 

seharusnya dihasilkan oleh sekolah. 

Sebagai suatu bentuk layanan kepada masyarakat mutu layanan 

pendidikan seringkali dikaitkan dengan tingkat kepuasan stakeholder. Sekolah 

dikatakan mampu memberikan layanan pendidikan yang baik (input, proses, 

dan output), jika sudah mampu memberikan layanan yang memuaskan 
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stakeholder sekolah, yaitu siswa, orang tua siswa, pengguna lulusan, dan 

kelompok masyarakat lainnya. Namun kondisi tersebut belum terwujud yang 

berarti belum mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan.  

SD Negeri Magetan 2 sebagai sekolah yang terletak daerah 

perkotaan, pencapaian prestasi belajar pada siswanya dalam Ujian Akhir 

Nasional cukup membanggakan. Tahun pelajaran 2007/2008 rata-rata nilai 

pada 3 mata pelajaran yang di UASBN-kan adalah 7,02, tahun 2008/2009 

mencapai rata-rata 7,50 untuk 3 mapel yang di UASBN-kan sedangkan pada 

tahun 2009/2010 mencapai rata-rata 7,84. 

Atas konsistensi prestasi yang dicapai tersebut, SD Negeri Magetan 

2 merintis menuju  status sekolah SSN. Hasil nilai tersebut untuk sekolah 

seperti SD Negeri Magetan 2 masuk kategori sangat bagus mengingat input 

siswa yang hanya berasal dari wilayah Kecamatan Magetan ditambah dari 

wilayah sekitar kecamatan Magetan yang merupakan daerah penuh persaingan 

antar lembaga pendidikan dasar. 

Atas pencapaian yang telah diperoleh SD Negeri Magetan 2 tersebut 

di atas maka dapat diasumsikan bahwa sebagai rintisan sekolah berstandar 

Nasional mampu memanajemen input, proses sehingga menghasilkan output 

yang seharusnya dihasilkan oleh sekolah. 

B. Identifikasi Masalah 

Sekolah Standar Nasional (SSN) hakikatnya merupakan usaha/ 

tindakan untuk melaksanakan gugusan kegiatan pelayanan sekolah, agar 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai 
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survei yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, diperoleh banyak 

informasi tentang pelaksanaan pengelolaan pendidikan sekolah standard 

nasional. Di antara masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Sekolah Standar Nasional dengan tujuan meningkatkan mutu 

pendidikan dasar dalam rangka implementasi otonomi penyelenggaraan 

pendidikan belum dapat dilakukan di seluruh sekolah. 

2. Pelaksanaan proses pengembangan model Sekolah Standar Nasional yang 

efektif bagi pendidikan dasar di Magetan belum sepenuhnya berhasil 

sesuai apa yang diharapkan. 

3. Belum diketahuinya data tentang dampak kelebihan, kelemahan dan 

efektifitas model pengelolaan Sekolah Standar Nasional bagi pendidikan 

dasar di Magetan secara jelas. 

4. Pengembangan sekolah standar nasional yang mengembangkan system 

manajemen berbasis sekolah sebagai percontohan bagi sekolah-sekolah di 

sekitarnya belum dilaksanakan secara optimal. 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, pembatasan masalah penelitian 

difokuskan pada persoalan yang diasumsikan terkait langsung dengan 

implementasi pelaksanaan manajemen Sekolah Standar Nasional (SSN). Oleh 

karena itu rumusan masalahnya sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan standar input Pendidikan di SD Negeri 

Magetan 2 Kabupaten Magetan? 
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2. Bagaimana implementasi kebijakan standar proses pendidikan 

pembelajaran di SD Negeri Magetan 2 Kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan standar out put pendidikan di SD 

Negeri Magetan 2 Kabupaten Magetan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan 

rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui:  

1. Implementasi kebijakan manajemen pengelolaan input pendidikan di SD 

Negeri Magetan 2 Kabupaten Magetan. 

2. Implementasi kebijakan proses pendidikan di SD Negeri Magetan 2 

Kabupaten Magetan. 

3. Out put / hasil pendidikan di SD Negeri Magetan 2 Kabupaten Magetan. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan 

praktis yaitu sebagai berikut: 

1.  Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, yang mengacu pada 

pelaksanaan manajemen sekolah standar nasional. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti khususnya, untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 

manajemen kurikulum dan program pengajaran, pelaksanaan 

manajemen sekolah standard nasional di SD Negeri Magetan 2. 
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b. Bagi lembaga, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam implementasi manajemen sekolah standard nasional di 

SD Negeri Magetan 2. 

c. Bagi guru, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kemampuan mengelola proses pembelajaran. 

F. Penegasan Istilah 

Supaya pembaca memahami dan terhindar dari penafsiran yang 

berbeda dalam memahami isi penelitian ini, penulis menegaskan beberapa 

istilah yang terkait dengan judul. 

1. Implementasi adalah pelaksanaan sedangkan implementasi kebijakan 

adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun 

waktu tertentu (Dunn, 2000:132). Pelaksanaan  yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan dari kebijakan Sekolah Standar nasional. 

2. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, 

golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-

halangan dan kesempatan-kesempatan, yang diharapkan dapat memenuhi 

dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita 

atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu (Soenarko dalam 

Hosio, 2005:2). Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

serangkaian tindakan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan yaitu  

Standar input pendidikan, standar proses pendidikan dan standar out put 

pendidikan. 
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3. Sekolah Standar nasional 

Sekolah Dasar Standar Nasional selanjutnya disebut SDSN adalah Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

Standar-standar tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi 

kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.(PP.19,2005) 

Dari delapan standar tersebut di atas dikelompokan menjadi tiga 

bagian yaitu: 

a. Standar Input pendidikan yang meliputi, kurikulum, guru, kepala sekolah, 

tenaga kependidikan, laboraturium, sarana dan prasarana, kesiswaan, 

pembiayaan dan kultur sekolah. 

b. Standar Proses pendidikan meliputi, pengelolaan aspek, proses 

pembelajaran, administrasi. 

c. Standar Out Put pendidikan meliputi, hasil kelulusan berupa nilai koknitif, 

apektif, dan psikhomotor. 

3.   SD Negeri Magetan 2 

SD Negeri Magetan 2 adalah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di kota 

Magetan, yang beralamat di jalan Kartini No. 2 depan Telkom Kabupaten 

Magetan.  

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka secara keseluruhan judul 

Tesis ini dapat diartikan sebagai penelitian untuk mengetahui bagaimanakah 

implementasi kebijakan Sekolah Standard Nasional di SD Negeri Magetan 2 

yang menyangkut implementasi kebijakan standar input pendidikan, standar  
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proses pendidikan, dan standar output pendidikan di SD Negeri Magetan 2 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.  

 

 


