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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Pemeritah Nomor 25 tentang Kewenangan Pusat dan Daerah, 

yang diperbaharui dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 telah mendorong 

perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dalam 

Undang-undang tersebut banyak sektor yang diserahkan pengelolaannya ke 

pemerintah daerah, salah satu sektor yang didekonsentrasikan adalah sektor 

pendidikan, sementara pemerintah pusat sebatas menyusun acuan dan standar 

yang bersifat nasional. Walaupun pengelolaan pendidikan menjadi 

kewenangan kabupaten/kota, tetapi pengelolaan tersebut harus mengacu pada 

standar yang ditetapkan secara nasional. 

Terkait dengan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Standar Nasional Pendidikan 

(selanjutnya disingkat SNP) dijadikan landasan (pedoman) pengembangan 

satuan pendidikan. SNP tersebut dimaksudkan sebagai acuan pengembangan 

dan pengendalian pendidikan, antara lain pengembangan kurikulum, 

kompetensi lulusan, penilaian, proses pembelajaran, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan standar 

nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan. Dalam rangka penetapan standarisasi pendidikan juga lebih 
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ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketentuan tentang SNP tentunya akan 

berupa dokumen, yang menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yang telah 

diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk 

memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam 

memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan 

contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional. 

Dengan adanya Sekolah Standar Nasional, masyarakat dapat 

memperoleh gambaran nyata tentang penyelenggaraan pendidikan yang 

mengacu pada Sekolah Standar Nasional. Dalam kerangka itu, Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyelengarakan rintisan 

pengembangan Sekolah Standar Nasional pada jenjang SMP, dan selanjutnya 

disebut Sekolah Standar Nasional (SSN).  

Sekolah Standar Nasional diharapkan dapat memberikan wujudnyata 

SMP yang dimaksudkan dalam SNP dan menjadi acuan atau rujukan sekolah 

dalam pengembangan sekolah, sesuai dengan standar nasional. Sekolah 

diharapkan dapat bercermin untuk memperbaiki diri dalam menciptakan iklim 

psiko-sosial sekolah untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan 

yang bermutu, bermakna, dan menyenangkan sekaligus mencerdaskan. Selain 

itu, dengan adanya SSN, diharapkan SMP-SMP yang berada pada 

daerah/wilayah dapat terpacu untuk terus mengembangkan diri dan mencapai 

prestasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing sekolah. SSN diharapkan juga berfungsi sebagai patok duga 

(bench mark) bagi sekolah dalam mengembangkan diri menuju layanan 
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pendidikan yang baik dan komprehensif. Sekolah-sekolah yang dijadikan 

rintisan SSN inilah nantinya diharapkan menjadi sekolah mandiri dan 

termasuk dalam kelompok atau jenis jalur pendidikan formal mandiri. 

SMP Negeri 1 Sidorejo merupakan salah satu sekolah yang berada di 

kabupaten Magetan. Sebelumnya adalah SMP Negeri 1 Panekan, karena 

adanya pemekaran wilayah kacamatan hingga   berubah status menjadi SMP 

Negeri 1 Sidorejo.   Masyarakat lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sidorejo 

adalah masyarakat heterogen terdiri dari masyarakat yang mayoritas 

pekerjaannya adalah petani ,buruh tani dan  pedagang  . Secara umum 

masyarakatnyya masih kurang peduli untuk pendidikan anaknya sehingga 

daya dukung orang tua untuk kemajuan pendidikan masih sangat minim 

sekali.  

SMP Negeri 1 Sidorejo mempunyai 15 rombongan belajar terdiri 

dari kelas VII = 5 rombel, kelas VIII = 5 rombel dan kelas IX = 5 rombel 

yang secara keseluruhan jumlah siswanya sebanyak 524 siswa. Mempunyai 

tenaga pendidik sebanyak 47 orang, dari jumlah ini terdapat 2 guru 

pembimbing serta memiliki 9 orang tenaga kependidikan. 

 Seiring dengan perkembangannya SMP Negeri 1 Sidorejo ditunjuk 

sebagai salah satu Sekolah Berstandar Nasional. Dengan demikian  harus 

menyesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi standar  

pembiayaan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar 

tenaga pendidik dan kependidikan, standar menejemen, standar pembiayaan 

dan standar penilaian. Tentunya dengan setatus Sekolah Standar Nasional 

(SSN) mutu pendidikan dapat lebih meningkat dan terpacu untuk terus 
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mengembangkan diri dan mencapai prestasi dalam berbagai bidang sesuai 

dengan potensi yang dimiliki sekolah.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberap dekade ini 

dari segi akademik terjadi penurunan prosentase kelulusan dan bidang non 

akademik juga terjadi penurunan berbagai kejuaraan lomba dalam tingkat 

kebupaten.Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian atau terdapat 

kesenjangan antara yang ada dengan yang diharapkan sebagai Sekolah 

Standar Nasional.  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH STANDAR 

NASIONAL (SSN) DI SMP NEGERI 1 SIDOREJO KABUPATEN 

MAGETAN ”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

fokus penelitian dan perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana  implementasi kebijakan SSN dalam standar isi di SMP 

Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan SSN dalam standar proses di SMP 

Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan ? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan SSN dalam standar pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan? 
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4. Bagaimana implementasi kebijakan SSN dalam standar sarana dan 

prasarana di SMP Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui implementasi kebijakan SSN dalam standar isi di SMP 

Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan. 

2. Mengetahui implementasi kebijakan SSN dalam standar proses di SMP 

Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan.  

3. Mengetahui implementasi kebijakan SSN dalam standar pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan. 

4. Mengetahui implementasi kebijakan SSN dalam standar sarana dan 

prasarana di SMP Negeri 1 Sidorejo kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam dua sisi yaitu teoretis 

dan praktis. 

1. Pada  Pengembangan Pendidikan Nasional. 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang positif bagi dunia pendidikan untuk peningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi Kelembagaan. 

Dengan hasil penelitian ini dapat menambah referensi bahan acuan 

bacaan dan sumbangan  untuk perpustakaan. 
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3. Bagi Peneliti. 

Sebagai suatu karya untuk melatih diri dan juga bentuk implementasi dari 

pengetahuan yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah. Dengan 

penelitian ini pula, peneliti banyak memperoleh pengetahuan baru, 

berkaitan dengan kondisi riel yang harus dihadapi oleh peneliti serta 

memperluas cakrawala berfikir dan pengetahuan. 

 

E.  Penegasan Istilah Penelitian 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang 

dijadikan fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk 

penegasan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah : 

1. Implementasi Kebijakan 

  Menurut Tangkilisan (2000:7) implementasi kebijakan  

merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon 

berupa aksi/tindakan para pelaku kebijakan secara konsisten dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh 

kebijakan itu sendiri. Dengan demikian setelah kebijakan itu ditentukan 

maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan atau menerapkan  suatu 

kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam 

produk-produk kebijakan dengan harapan dapat tercapainya suatu tujuan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan didalam kebijakan tersebut. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari implementsi 

kebijakan adalah untuk menentukan suatu langkah agar apa yang menjadi 
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tujuan dari kebijakan tersebut dapat diterapkan  sebagai sebuah hasil dari 

kebijakan.     

 

2. Sekolah Standar Nasional (SSN) 

Sekolah Standar Nasional adalah kategori sekolah formal 

mandiri atau disebut dengan sekolah standar nasional (SSN). Sekolah 

kategori ini adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi SNP, 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar  

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan dan standar 

penilaian pendidikan. Sekolah standar nasional di samping harus 

memenuhi standar nasional pendidikan seperti diamanatkan dalam PP 19 

tahun 2005, juga harus memiliki standarisasi dari kedelapan aspek 

tersebut secara nasional. 

Karena peneliti mengambil judul Impementasi Kebijakan 

Sekolah Standar Nasional di SMP Negeri 1 Sidorejo, maka dari delapan 

standar Sekolah Standar Nasional seperti yang diamanatkan dalam PP 19 

tahun 2005, akan peneliti uraikan sebagai berikut :  

1. Standar Isi (Kurikulum).  

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, yang 

dimaksudkan dengan standar isi pendidikan adalah mencakup 

lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi 

lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi 

memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 
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pendidikan/akademik, sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 

2006. 

2.  Standar Proses Pendidikan. 

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang SNP, bahwa yang dimaksud dengan standar proses 

pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan (sesuai dengan Permendiknas 

No. 41 Tahun 2007).  

3. Standar Kompetensi Lulusan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang SNP, bahwa yang dimaksud dengan standar kompetensi 

lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan 

Permendiknas No. 23 Tahun 2006). 

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Pengertian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

menurut PP 19 Tahun 2005 Tentang SNP adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan 

dalam jabatan (Permendiknas No18 Tahun 2007). Selanjutnya dalam 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007, pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik 
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adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 

pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang 

berlaku.Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus   

dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen 

pembelajaran.  

5. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. 

Pengertian standar Prasarana dan sarana pendidikan menurut 

PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang SNP, dan ditegaskan ulang dalam 

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan 

prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, 

dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

6. Standar Pengelolaan Pendidikan. 

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

SNP, dan ditegaskan ulang dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 

bahwa yang dimaksudkan dengan standar pengelolaan pendidikan 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau 
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nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

7. Standar Pembiayaan Pendidikan. 

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

SNP bahwa standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya 

biaya operasi satuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksudkan 

dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana 

pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi  

satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan 

yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, 

biaya operasi, dan biaya personal. 

8. Standar Penilaian Pendidikan 

Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, 

dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian 

bahwa  standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil 

belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemampuan, dan 

kemajuan hasil belajar.  
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