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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini, peneliti mencoba menguatkan segala pernyataan dengan 

teori-teori yang relevan terutama mengenai pokok pembahasan yang tercakup di 

latar belakang sebelumnya. 

A. Pendidikan 

Menurut Suhardan (2011: 12) pendidikan adalah suatu usaha menyiapkan 

manusia untuk mampu menghadapi perubahan yang dialami oleh dunia sehingga 

selain manusia tersebut dapat berkontribusi dalam kemajuan bangsa, juga bisa 

memberikan kebanggaan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal yang 

sama juga dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 3 (Sairin, 2010: 27) bahwa, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 

Berdasarkan pada tujuan pendidikan di atas maka dapat digambarkan bahwa 

tujuan diadakannya pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan 

potensi yang dimikili oleh peserta didik yang tentunya dilalui dalam proses belajar 

mengajar di sekolah sebagai aktivitas umum untuk menjalankan pendidikan di 

salah satu lembaga formalnya yaitu sekolah. Pernyataan yang sama juga 

disimpulkan oleh Sonhadji (2014: 92) mengenai beberapa pendapat yang 

mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan yaitu sebagai bentuk transimi
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atau perkembangan yang terjadi dari generasi ke generasi yang 

membentuk martabat yang mulia. Oleh karena itu pendidikan di sini tidak hanya 

dibuat atas dasar ingin mengembangkan dunia sehingga dapat bersaing dengan 

negara maju lainnya namun juga sebagai bentuk kesadaran untuk mengurangi 

jaman kebodohan serta mengangkat derajat manusia menjadi lebih baik dan 

bermanfaat untuksemuanya. 

Pendidikan sendiri seperti yang dijelaskan di atas mengupayakan pada 

pembentukan kemampuan-kemampuan umum maupun khusus yang dimiliki oleh 

seorang peserta didik dan kemampuan tersebut selanjutnya dikembangkan lebih 

kuat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah sebagai bentuk 

sadar dan terencana dalam membentuk kemampuan tersebut. Secara jelas 

Sonhadji (2014: 93) kemampuan yang dibentuk apabila mengikuti jenjang 

pendidikan dari SD, SMP, dan SMA maka akan diawali dengan pembentukan 

kemampuan dasarnya dan diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar di dalam 

maupun di luar kelas dan seterusnya. 

Belajar sendiri merupakan suatu aktivitas kompleks yang dilakukan oleh 

peserta didik (Dimyati & Mudjiono, 2009: 6). Kompleks yang dimaksudkan di 

sini ialah dijelaskan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik 

mulai dari upaya pemberian masukan (input) melalui materi-materi yang 

dijelaskan dengan sangat rinci oleh guru sehingga membentuk pemahaman utuh 

bagi peserta didik dalam menerapkan hasil belajar tersebut ketika diberikan tugas 

dan kegiatan lainnya oleh guru yang juga disebut sebagai (output). Semua jenis 

kegiatan dapat dikatakan efektif bagi kedua subjek dan objek yaitu guru dan 

peserta didik apabila dalam proses pembelajarannya memberikan suasana yang 
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menyenangkan (Angkowo & Kosasih, dalam Musfiqon, 2012: 7). 

Sehingga dapat diberi gambaran bahwa tujuan dari kegiatan belajar 

adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di dalam Undang-undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengenai 

beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah melalui 

proses pendidikan itu sendiri. Berikut beberapa kemampuan yang dimaksudkan di 

atas dirumuskan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 

ayat (1) (Sairin, 2010: 24) bahwa, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Berdasarkan pada perumusan mengenai pendidikan di atas maka 

kemampuan yang disebutkan dapat secara umum disebut oleh teori Bloom 

mengenai tujuan dari kegiatan belajar dalam dunia pendidikan yaitu membentuk 

peserta didik ke dalam ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sifat) dan 

psikomtorik (sikap). Hal yang sama mengenai tujuan dari penerapan pendidikan 

menurut Triyanto, dkk (2013) adalah berdasarkan pada rancangan oleh UNESCO 

yaitu: 

1. Learning to know 

Diterapkan untuk mengetahui dalam artian peserta didik di dalam dunia 

pendidikan dibelajarkan untuk mengetahui segala bentuk ilmu pengetahuan 

baik mencakup ilmu sosial, alam maupun politik. 
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2. Learning todo 

Diterapkan untuk melakukan sesuatu, artinya ketika mengikuti proses 

belajar maka peserta didik harus mengupayakan suatu tindakan sebagai hasil 

dari proses belajar yang diberikan oleh guru disekolah. 

3. Learning tobe 

Diterapkan agar peserta didik suatu saat dapat menjadi apa saja yang mereka 

ingin cita-citakan sebelumnya sebagai hasil belajar nyata yang telah 

direalisasikan oleh peserta didik itu sendiri. 

4. Learning to livetogether 

Belajar bukan hanya memberikan pengalaman secara individu akan tetapi 

juga berkelompok, dalam proses kelompok ini guru sebagai pendidik 

bertujuan untuk terciptanya sikap sosial, bertanggung jawab dan rasa saling 

mencintai dengan saudaranya sehingga di lingkungan sosial bermasyarakat 

yang nyata, peserta didik sudah terlatih untuk menghadapi permasalahan-

permasalahan yang ada dengan cerdas. 

Secara garis besarnya, sekolah tidak secara langsung mendidik anak 

sehingga tercipta tujuan seperti yang dijelaskan di atas, akan tetapi sekolah 

melalui pemimpinnya yaitu kepala sekolah serta bantuan dari pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya dalam mencetuskan beberapa kebijakan yang mampu 

mendatangkan semua harapan tersebut sehingga peserta didik tidak hanya 

mengandalkan pada proses belajar saja akan tetapi perlu adanya kebijakan- 

kebijakan sekolah yang secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. 
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B. Kebijakan Pendidikan 

Program SRA merupakan salah kebijakan lembaga pendidikan untuk 

meminimalisir segala bentuk kegiatan yang bisa mempersulit bahkan menimpa 

peserta didik saat melaksanakan proses pembelajaran. Kebijakan yang dimaksud 

adalah bagian dari kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan terjemahan dari 

kata policy yang dalam bahasa Inggris policy mempunyai arti sebagai kebijakan 

itu sendiri (Rusdiana, 2015: 31). Selanjutnya, Rusdiana (2015: 32) menyebutkan 

secara garis besar bahwa kebijakan adalah suatu aturan atau ketentuan dari 

seorang pemimpin dengan mempertimbangkan peraturan yang ada dan 

dilaksanakan pada suatu organisasi atau pihak lain yang terkait karena adanya 

alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang lama, atau 

dengan kata lain ada alasan khusus maupun umum agar suatu kebijakan tersebut 

dapat diterapkan dan digunakan di sebuah lingkunganorganisasi. 

Pernyataan lain juga dikutip oleh William N. Dunn (2000: 1) dari 

Raymond A.Bauer yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan dan 

proses sosial yang di dalamnya tercermin sikap intelektual yang harus dimiliki 

oleh objek yang dituju kemudian, namun bukan berarti proses sosial yang 

dimaksud tidak bisa memperbaiki kehidupan sosial yang ada. Sedangkan menurut 

Winarno (2002: 15) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan 

yang disetujui oleh banyak pihak atas dasar pengharapan pada suatu kemajuan 

tertentu dan bukan menjadi sebuah keputusan individu dari satu pihak saja. 

Berdasarkan pada kedua teori di atas, maka kebijakan dapat digambarkan sebagai 

seperangkat aturan yang dirancang oleh sekelompok orang dalam suatu lembaga 

tertentu dan berdasarkan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga 



16 

 

 

kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Pada umumnya, kebijakan ini sering juga disebut sebagai kebijakan 

publik sebagaimana telah peneliti jelaskan pada latar belakang sebelumnya. 

Menurut William, J (dalam Islamy, 2014) kebijakan publik merupakan sebuah 

bentukan dari aturan-aturan yang dibuat oleh sekelompok aktor dalam 

menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai serta cara dalam mencapai tujuan 

tersebut, namun keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih dalam 

lingkup publik ataudengankatalainkebijakandibuatuntukdiikutioleh masyarakat 

atau kelompok sosial tertentu. Kemudian apabila dianalisis maka sebenarnya 

kebijakan ini mempunyai banyak arti tergantung pada kata yang diikat setelahnya 

seperti contohnya kebijakan pendidikan itu sendiri. 

Berdasarkan pada pernyataan di atas maka kebijakan pendidikan dapat 

diartikan sebagai aturan yang direncanakan dan dirancang oleh sekelompok orang 

untuk kemudian tujuan dari kebijakan itu sendiri adalah untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan baik secara luas 

maupun sempit. Pernyataan tersebut kemudian diindahkan oleh pernyataan dari 

Tilaar (dalam Prasojo, 2012) bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah 

tindakan yang mencakup keseluruhan dari proses dan hasil pada perumusan 

langkah-langkah strategis dengan mempertimbangkan visi dan misi untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan berlaku untuk waktu tertentu 

sesuai dengan objek serta tujuan dalam dunia pendidikan. 

Imron (2012: 17) memberikan gambaran mengenai makna dari kebijakan 

pendidikan itu sendiri yang mana pengertian tersebut diperoleh melalui sebuah 

cerita di dalam sebuah lingkungan sekolah, tentu setiap peserta didik diharuskan 
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untuk membayar uang sekolah, oleh karena ada beberapa peserta didik yang tidak 

mampu memenuhi kewajiban tersebut maka pemimpin membuat sebuah  

kebijakan untuk meringankan permasalahan yang digambarkan oleh peserta didik 

tersebut. Dari cerita ini, peneliti sendiri dapat menarik kesimpulan bahwasanya 

kebijakan dibuat atas dasar tujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di 

dalam lingkup dunia pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian digambarkan 

sebagai aturan-aturan khusus bagi sebagian kecil objek pendidikan ketika 

memperoleh masalah, baik dalam hal internal maupun eksternalnya. 

Pendapat lain mengenai definisi kuat dari kebijakan pendidikan di sini 

dikemukakan oleh Tilaar & Nugroho (dalam Bakry, 2010) bahwa kebijakan 

pendidikan sendiri tidak terlepas dari pemahaman mengenai pendidikan yang 

mencoba memanusiakan manusia sehingga manusia itu bisa merdeka dan melalui 

kebijakan yang dirancang dan diterapkan inilah salah satu bentuk bantuan 

pemerintah dalam memanusiakan manusia di Indonesia agar menjadi masyarakat 

yang cerdas dan mampu berkontribusi dalam memajukan negaranya serta bersaing 

dengan negara maju lainnya untuk memberikan suatu kebanggan atas hasil dari 

kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan sehingga selanjutnya baik 

pemerintah maupun pihak yang lebih kecil dari itu mampu mengedepankan nilai 

perubahan secara mendalam melalui dibuatkannya peraturan-peraturan tersebut. 

Ada beberapa kebijakan yang telah di rancang oleh Pemerintah untuk 

mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia atau sekedar meminimalisir 

dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan. Seperti adanya pergantian kurikulum, BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah), program full day school (FDS), program beasiswa untuk guru 
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melanjutkan ke program Magister, pendidikan budaya dan karakter, program 

wajib belajar 9 dan 12 tahun, KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan lain sebagainya. 

Program-program tersebut merupakan bentukan dari kebijakan publik yang dibuat 

oleh Pemerintah untuk dunia pendidikan. Selain beberapa program di  atas, 

sekolah khususnya turut ikut serta dalam membangun proram-program khusus 

lainnya dengan tujuan memudahkan peserta didik untuk belajar dan merasa 

nyaman dengan keberadaan guru serta pihak lain di sekolah. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15) 

bahwa kebijakan publik memiliki pengertian sebagai hubungan unit Pemerintah 

dengan lingkungannya dan contoh yang diperlihatkan di atas ialah merupakan 

kebijakan Pemerintah dalam menaungi pendidikan di semua Daerah di Indonesia. 

Di dalam penerapannya, kebijakan pendidikan tidak hanya diterapkan 

begitu saja, artinya beberapa pihak yang memutuskan aturan tersebut tentu 

mempehatikan hal-hal baik dalam cakupan luas maupun sempit untuk kemudian 

dapat memberikan keputusan yang tepat atas aturan yang akan diterapkannya. 

Selain proses tersebut, Winarno (2002: 17) kembali menjelaskan bahwa ada 

beberapa aspek yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan 

yang dibuat, seperti perumusan seperti yang disebutkan di atas dan selanjutnya 

mengenai penerapan atau implementasi dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri. 

 

1. Perumusan kebijakan program pendidikan 

Perumusan yang dimaksudkan di sini ialah cara bagi Pemerintah dalam 

menentukan kebijakan publik khususnya dalam dunia pendidikan dan tentunya 

ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sebuah aturan 
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sebagai program dari kebijakan yang dibuat. Akan tetapi, pada dasarnya Hudson 

(dalam Rusdiana, 2015: 27-29) mengungkapkan ada lima teori yang menjelaskan 

mengenai tahap dalam perumusan sebuah kebijakan oleh sekelompok pihak, 

yaitu: 

a. Teori radikal: pada teori ini mengungkapkan bahwa dalam membuat 

kebijakan, lembaga lokal diberi kebebasan untuk menyuarakan 

keinginannya atau bahkan memberikan harapannya untuk kemudian 

dijadikan sebagai aturan dalam kebijakan yang dibuat. 

b. Teori advokasi: toeri ini memberikan gambaran bahwa dalam merancang 

sebuah kebijakan, tidak perlu untuk memperhatikan segala jenis perbedaan, 

baik perbedaan pada lembaga, lingkungan sosial dan kultural, lingkungan 

geografis, budaya serta perbedaan lainnya dalam pembuatan sebuah aturan 

atau kebijakan. Sebaliknya, teori ini menekankan pada adanya alasan yang 

lebih rasional dan logis sehingga terlihat memberikan keuntungan secara 

umum atau tidak dimanfaatkan oleh satu lembagasaja. 

c. Teori transaktif: untuk teori transaktif sendiri lebih mengutamakan adanya 

diskusi bagi semua pihak yang akan terkait dalam pembuatan sebuah aturan 

menjadi kebijakan, seperti halnya pada teori radikal yang juga mengajak 

lembaga lokal untuk ikut serta dalam berbagai hal, kemudian hasil yang 

diperoleh dari proses diskusi harus dievalusikan terlebih dahulu untuk 

mengetahui segala kemungkinan yang akan terjadi ketika menerapkan 

kebijakantersebut. 
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d. Teori sinoptik: berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori sinoptik ini 

lebih mengutamakan pada metode yang digunakan dalam merumuskan 

suatu kebijakan dan metode yang biasa digunakan adalah metode berpikir 

sistem. Artinya, pembuat keputusan perlu mempertimbangkan siapa saja 

yang akan terlibat dan dilibatkan dalam kebijakan tersebut dan teori ini 

sering juga disebut denganmisi. 

e. Teori inkremental: teori jenis ini bersifat lebih fokus pada beberapa tahun 

saja, atau dapat juga dikatakan menekankan pada perumusan kebijakan 

jangka pendek dan berusaha untuk tidak menciptakan kebijakan atau aturan 

yang akan digunakan dalam jangkapanjang. 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh William N.Dunn (2000: 25-29) 

mengenai proses pembuatan kebijakan 

a. Perumusan masalah 

b. Peramalan 

c. Rekomendasi 

d. Pemantauan 

e. Penilaian 

Berdasarkan pada pernyataan di atas menggambarkan kegiatan kebijakan 

sebelum diterapkan yaitu meliputi pertama membuat rumusan masalah. Pertama 

yaitu merumuskan masalah, perumusan ini dapat juga dikatakan sebagai langkah 

awal dalam pembuatan kebijakan karena pada tahap ini pembuat kebijakan akan 

membuat asumsi-asumsi mengenai permasalahan yang terjadi, asumsi-asumsi ini 

nantinya dimasukkan ke dalam agenda dan tujuan dari perumusan masalah ini 

adalah pembuat kebijakan akan mengetahui beberapa hal yang tersembunyi yang 
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terkait dengan permasalahan yang terjadi, mengetahui penyebabnya dan mencatat 

tujuan yang akan dicapainya. Kedua ialah tahap peramalan, tahap ini lebih 

menekankan pada pemilihan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di masa  

depan sehingga menuntut mereka untuk membuatkan alternatifnya. Ketiga ialah 

rekomendasi, lebih menekankan kepada manfaat serta biaya yang diperlukan 

dalam alternatif kebijkannya dan sebagai dampak yang terjadi di masa yang akan 

datang. Keempat ialah pemantaun, proses ini lebih kepada mengontrol kebijakaan 

pada saat diterapkan sehingga dapat diketahui sebab akibat dari munculnya suatu 

permasalahan dan yang kelima adalah proses penilaian yang juga merupakan 

langkah akhir untuk melihat kemajuan dari kebijakan yang diterapkan. 

Pada proses perumusan kebijakan, tentu yang paling menonjol sikapnya 

yang terlihat adalah pengambilan keputusan (decision making). Sebelum 

merumuskan tentu pihak pembuat kebijakan akan mengambil keputusan mengenai 

kebijakan apa yang akan dibuat serta pertimbangan lainnya yang akan terjadi 

setelah kebijakan diimplementasikan. Selain dari beberapa ahli yang 

mengungkapkan tentang pembuatan kebijakan di atas, berikut Wahab (2016: 72) 

mengutip beberapa pernyataan lainnya mengenai definisi dari pembuatan 

kebijakan, yaitu: 

a. Raymodn Bauer: pembuatan kebijakan merupakan suatu proses perubahan 

dari apa yang ada di dalam politik mampu menghasilkan segala pengaruh 

positif untuk politik itu sendiri. 

b. Don K.Price menyebutnya sebagai sebuah proses melakukan interaksi 

dengan melakukan sebuah diskusi untuk memperoleh sebuah kebijakan dan 

dilakukan oleh para ahli yang terkait antara lain oleh kelompok ilmuwan, 
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pemimpin dan lain sebagainya. 

c. Amita Etzioni tindakan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan 

ini merupakan proses melengkapi oleh beberapa pihak sebagai decision 

maker nya yang berangkat dari asumsi bahkan fakta yang terjadi dan 

menjadikan masyarakat risih sehingga ingin adanya suatu perubahan 

sehingga dari proses pembuatan kebijakan itulah nantinya dibangun upaya 

untuk menganalisis permasalahan yang terjadi sehingga dapat diminimalisir. 

Berdasarkan pada pandangan di atas maka pembuatan kebijakan di sini 

mencakup segala hal yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dalam 

mencapai sebuah keputusan akhir mengenai kebijakan apa yang nantinya akan 

diterapkan di masyarakat. Akan tetapi, dalam membuat sebuah kebijakan perlu 

untuk diperhatikan proses umpan balik (Rusdiana, 2015: 33). Umpan balik yang 

dimaksudkan disini ialah meliputi segala aspek yang nantinya mempermudah 

dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh Nugroho (dalam Bakry, 2010) 

mengungkapkan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pendidikan maka bisa 

mempertimbangkan penggunaan dari model-model berikut ini: 

a. Model kelembagaan 

b. Model proses 

c. Model kelompok 

d. Model elit 

e. Model rasional 

f. Model inkremental 

g. Model sistem 

h. Model demokratis 
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i. Model pilihan publik 

j. Model strategi,dan 

k. Modeldeliberatif. 

Pernyataan mengenai jenis-jenis model di atas ternyata sudah dijelaskan 

salah satunya oleh Hudson yang dikutip oleh Rusdiana yaitu mengenai model 

sistem yang menekankan pada formulasi kebijakan itu sendiri yang 

mengedepankan hasil atau output dari sebuah politik. Namun dari beberapa jenis 

model tersebut tentunya para pembuat kebijakan akan mempertimbangkan tidak 

hanya pada emosi individu atau kelompok saja akan tetapi juga memikirkan 

masyarakat atau publik yang merasakan langsung atas penerapan kebijakan 

tersebut. 

Sebagai akhir dari pernyataan tentang perumusan suatu kebijakan dalam 

dunia pendidikan, maka Rusdiana (2015:108-110) menjelaskan beberapa faktor 

yang perlu menjadi pertimbangan dalam membuat atau merumuskan suatu 

kebijakan terutama dalam bidang pendidikan, yaitu antara lain: 

a. Lingkungan kebijakan pendidikan 

Supandi (dalam Rusdiana, 2015: 109) menjelaskan bahwa lingkungan 

kebijakan pendidikan yang dimaksud ialah berupa sumber alam, iklim, 

tipografi, demografi, budaya politik, struktural sosial, dan kondisi ekonomi. 

Sebuah artian yang mengandung makna bahwa dalam merumuskan suatu 

kebijakan yang tepat mengenai pendidikan, maka pembuat keputusan harus 

mengetahui bagaimana sumber alam, iklim, dan lain sebagainya terjadi di 

suatu wilayah, apakah dengan keadaan tersebut maka kebijakan akan dapat 

diimplementasikan dengan baik atau tidak. 
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b. Kondisi sumberalam 

Sebenarnya hal ini merupakan penjelasan lebih jelasnya mengenai 

lingkungan yang dimaksudkan di atas, maksud dari kondisi sumber alam ini 

dikelompokkan menjadi dua yaitu yang cepat habis maupun yang dapat di 

perbaharui. Sumber alam yang dimaksudkan di sini ialah air, tanah, tumbuh- 

tumbuhan, hewan, logam, emas, dan lain sebagainya yang mana beberapa 

bahkan semua sumber ini mampu memberikan pengaruh pada kelancaran 

suatu kebijakan untuk diimplementasikan. 

c. Iklim 

Indonesia pada umumnya memiliki tiga iklim yaitu iklim musim, iklim laut 

dan iklim tropis. Di beberapa daerah di Indonesia tidak semua merasakan 

ketiga iklim tersebut, sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan untuk 

daerah tertentu harus memperhatikan bagaimana iklim yang ada. 

d. Demografi 

Demografi ini lebih ditekankan pada jumlah penduduk di suatu wilayah, 

apabila jumlah penduduknya banyak atau sasaran atas pembuatan kebijakan 

itu banyak maka pembuat kebijakan tentu akan merumuskan  suatu 

kebijakan yang berbeda dengan negara yang jumlah penduduknya sedikit. 

e. Struktur sosial 

Struktur sosial yang dimaksud ialah keadaan strata serta kondisi yang 

dominan menjadi mata pencaharian bagi beberapa masyarakat, semisal 

kebijakan A diterapkan di kota dengan segala fasilitas penunjang yang 

mendukung dan kebijakan B diterapkan di daerah terpencil karena fasilitas 

yang dianggap kurang sehingga tidak disamakan antar keduanya. 

23 
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Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dalam merumuskan kebijakan 

terutama dalam dunia pendidikan perlu mengetahui apa saja permasalahan yang 

terjadi di dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, selanjutnya memperhatikan 

iklim, kondisi sumber alam, dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti pada saat 

proses penerapan dilakukan dan ternyata ada beberapa daerah yang tidak sanggup 

melaksanakan kebijakan tersebut maka diberi keringan untuk tidak dilaksanakan 

atau dengan pilihan lain yaitu pemerintah melengkapi fasilitas yang dapat 

menunjang dan mendorong keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan 

yang ada. 

 

2. Penerapan kebijakan program pendidikan 

Berbeda dengan proses perumusan atau pembuatan kebijakan seperti 

yang dijelaskan oleh peneliti di atas, dimana proses pembuatan kebijakan lebih 

menekankan pada proses bottom-up dalam artian bahwa proses pembuatan 

kebijakan diawali dengan aspirasi serta dukungan dan masukan-masukan yang 

datang dari masyarakat sedangkan proses implementasi atau penerapan kebijakan 

ini lebih menekankan pada proses top-down yang memiliki arti bahwa hasil 

keputusan yang diperoleh melalui proses pembuatan kebijakan tersebut dari yang 

masih berbentuk abstrak kemudian dicoba untuk direalisasikan sehingga 

membentuk suatu tindakan yang konkrit atau mikro (Akib & Tarigan, 2008). 

24 
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Pendapat lain juga dikemukakan langsung oleh Wahab (2016: 133) 

bahwa proses implementasi juga sering dikatakan sebagai proses 

pengoperasionalisasian atau pelaksanaan dari sesuatu yang sudah direncanakan 

sebelumnya dan tentunya telah disepakati oleh pihak-pihak yang andil dalam 

pembuatan kebijakannya terutama pihak utama serta stakeholders yang 

mengikutsertakan dirinya dalam memperoleh berbagai manfaat atas pelaksanaan 

kebijakan nantinya. Berdasarkan pada dua pendapat di atas maka diperoleh 

gambaran bahwa secara umum proses penerapan kebijakan tentu akan dilakukan 

setelah semua yang direncanakan atau dibuat telah disepakati oleh pihak-pihak 

yang terkait di dalamnya seperti salah satu contohnya adalah pihak atau aktor 

utama dari kebijakan tersebut. 

Pada pernyataan lain yang diungkapkan oleh Aneta (2010) bahwa proses 

implementasi atas kebijakan publik ini dilandaskan pada permasalahan apakah 

nantinya kebijakan ini diterima atau tidak oleh masyarakat yang memang 

merupakan objek pertama dalam penerapan kebijakan yang dimaksud. Pendapat 

oleh Aneta mengenai proses implementasi ini apabila dianalisis lebih dalam lagi 

maka akan didapat suatu kepastian bahwasanya tindakan ini dimaksudkan ke 

dalam proses evaluasi nantinya, namun ternyata Aneta memiliki pendapat lain 

bahwa yang dimaksud dengan kepastian apakah diterima atau tidak oleh 

masyarakat disini mengandung makna sebelum melakukan kegiatan implementasi 

atas kebijakan tersebut maka untuk para pembuat kebijakan (decision maker) 

tentunya sudah mempertimbangkan beberapa hal baik yang dapat mendukung 

ataupun tidak sehingga permasalahan yang terjadi saat proses implementasi 

nantinya dapat segera diperbaikilangsung. 
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Sementara Dunn (2000: 29) memberikan pandangan mengenai proses 

implementasi kebijakan sebagai hasil dari komunikasi kebijakan yang selama ini 

telah dikembangkan oleh aktor-aktor tertentu. Melihat pada aspek pendidikan atau 

kebijakan yang secara lansgsung dirancang untuk memajukan 

pendidikan,Mustafah (2016 : 1-201) yang disimpulkan oleh peneliti sendiri 

mengungkapkan dalam dunia pendidikan, kebijakan dibuat atas dasar 

permasalahan baik yang terjadi pada kurikulum pembelajaran, guru, dosen, 

orangtua, peserta didik, karakter, kepemimpinan, budaya, metode, penilaian, 

fasilitas, perguruan tinggi, biaya serta khusus untuk lembaga pendidikan itu 

sendiri. Berdasarkan pada pernyataan oleh Mustafah tersebut maka kebijakan 

dalam dunia pendidikan dibuat untuk memberikan kesejahteraan tidak hanya 

untuk pihak-pihak tertentu akan tetapi juga bagi guru, pemimpin atau kepala 

sekolah, peserta didik serta pihak lainnya dalam lingkungan sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. 

Sebelum menerapkan proses implementasi kebijakan pendidikan, maka 

perlu diperhatikan bahwasanya pendidikan dibuat bukan untuk kepentingan 

individu atau kelompok tertentu akan tetapi lebih menekankan pada pihak-pihak 

yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan. Imron (dalam 

Rusdiana, 2015: 38) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki 

beberapa karakteristik antara lain: 

a. Tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan pendidikan harus berdasar atas 

tujuan pendidikan itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu 

dikaitkan dengan politik manapun. 

b. Memiliki aspek legal-formal atau dengan istilah lain ketika akanmenerapkan 
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kebijakan pendidikan, pembuat kebijakan harus mengetahui apakah di 

wilayah atau daerah tertentu sudah memberikan wewenang atau 

persetujuannya agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan denganbaik. 

c. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan pendidikan 

harus mempunyai manfaat secara operasional. 

Berdasarkan pada pernyataan oleh Imron di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di lingkungan 

pendidikannya harus terlebih dahulu melihat apakah kebijakan pendidikan 

tersebut mampu dijalankan oleh beberapa Daerah atau tidak. Untuk salah satu 

contoh peneliti gambarkan mengenai kebijakan pendidikan dalam ranah 

kurikulum 2013 yang disahkan tepat pada tahun 2013 silam, akan tetapi hanya ada 

beberapa sekolah di wilayah Indonesia yang mampu menerapkan kurikulum 

tersebut dikarenakan oleh beberapa hal seperti contohnya kekurangan fasilitas 

atau hal lain 

yang tidak dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada 

lingkup kurikulum. Oleh karena itu, perlu bagi para pembuat kebijakan untuk 

memperhatikan beberapa hal yang selanjutnya dapat menjadi penghambat pada 

pelaksanaan kebijakan pendidikan itu sendiri. 

Selanjutnya, Abidin (dalam Aneta, 2010) menjelaskan dalam 

menerapkan sebuah kebijakan, maka hal berikut ini merupakan bagian terpenting 

lainnya yaitu mengetahui pendekatan ilmiah yang memudahkan dalam proses 

implementasi kebijakan pendidikan, antara lain: 

a. Mengumpulkan data, setelah semua data terkumpul kemudian barulah 

dilakukan tahap analisis. Data yang dikumpulkan merupakan informasi- 
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informasi mengenai beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan 

pendukung dalam menerapkan suatu kebijakan pendidikan setelah itu data 

yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui permasalahan 

utamanya sehingga dalam menerapkan kebijakan pendidikan nantinya harus 

mengenai pada objek atau sasaran yangtepat. 

b. Proses pengumpulan data haruslah dilakukan dengan terarah sehingga 

memperoleh suatu data dan informasi yang akurat sehingga dalam 

pelaksanaan kebijakan nantinya akan tepat untuk setiap substansi yang 

dimaksudkan. 

c. Menggunakan pengukuran yang relevan, serta 

d. Merumuskan kebijakan yang jelas. 

Dua poin terakhir di atas menunjukkan perlu adanya ketelitian yang baik 

bagi para pembuat keputusan suatu kebijakan pendidikan sehingga hal yang 

diinginkan tercapai atau terminimalisir sesuai dengan permasalahan yang sudah 

ada, sebaliknya jika apa yang dirumuskan dalam kebijakan pendidikan tidak 

sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan pendidikan maka hal tersebut 

dapat dikatakan implementasi yang dilakukan ialah tidak tepat atau tidak akan 

memberikan hasil yang baik. Pernyataan yang menggambarkan secara umum 

mengenai proses implementasi kebijakan pendidikan disini ialah dirumuskan oleh 

Akib & Tarigan (2008) bahwa proses implementasi merupakan kegiatan dalam 

merealisasikan semua yang dan sudah disahkan oleh lembaga tertentu sebagai 

bentuk mengelolan input untuk menghasilkan output dan outcomes yang tepat. 

Namun ternyata Edwards III (dalam Akib & Tarigan, 2008) mengatakan bahwa 

proses implementasi kebijakan yang efektif merupakan hasil dari pengambilan 



30 

 

 

keputusan yang baik dan sebaliknya. 

Suatu kebijakan dengan apapun jenisnya tentu menemukan banyak 

perubahan maupun ketidaksamaan dengan yang diharapkan sebelumnya sehingga 

selama proses kebijakan pendidikan itu diterapkan namun ternyata banyak sekali 

hambatan yang mendorong runtuhnya suatu kebijakan maka implementasi 

tersebut dikatakan gagal, seperti halnya yang diungkapkan oleh Hogwood  & 

Gunn (dalam Wahab, 2016: 129) yang dengan jelas mengatakan bahwa dalam 

proses implementasi suatu kebijakan, apapun pelaksanaan dan siapapun objek  

atau sasarannya tetap akan mengundang banyak resiko dan mengelompokkan 

proses implementasi ini menjadi dua aspek dasar yaitu non-implementation (tidak 

terimplementasikan dengan baik) dan unsuccesfully implementation 

(implementasi yang tidak berhasil). Oleh karena itu setiap kebijakan tentu 

dilakukan proses evaluasi atau monitoring untuk mengetahui resiko apa saja yang 

muncul serta mampu menciptakan alternatif yang suatu saat bisa digunakan untuk 

mengatasi resiko tersebut. 

 

3. Tujuan kebijakan program pendidikan 

Menurut Rusdiana (2015: 39) memberikan pendapatnya mengenai tujuan 

dari kebijakan pendidikan dan mengelompokkannya menjadi beberapa tujuan 

berdasarkan pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat 

Tujuan ini lebih mengedepankan pada tujuan pendidikan secara universal di 

Indonesia yaitu sebagai aspek memanusiakan manusia, sehingga tujuan 

kebijakan pendidikan berdasarkan masyarakat secara menyeluruh ini ialah 
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mampu memberikan pengetahuan serta pengalaman yang menjadikannya 

sebagai manusia seutuhnya. 

b. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politis, dan 

Tujuan yang satu ini lebih ditekankan pada apa yang bisa dihasilkan atau 

didapat oleh beberapa pihak yang juga memberikan sumbangan atas 

kelancaran pelaksanaan kebijakan pendidikan ini dan salah satu tujuannya 

adalah dengan kebijakan yang dibuat dalam dunia pendidikan mampu 

mengembangkan politik yang ada. 

c. Tujuan kebijakan berdasarkan pada tingkatanekonomi. 

Tujuan ini dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu (1) pendidikan dikatakan 

sebagai alat untuk perkembangan ekonomi yaitu dengan pendidikan secara 

langsung dapat menaikkan taraf hidup siapapun, dan (2) investasi dalam 

dunia pendidikan memberikan nilai yang tinggi dari pada investasi dari 

bidang lainnya. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pada beberapa pernyataan di atas, maka ada 

beberapa unsur pokok dalam kebijakan pendidikan yang perlu diketahui yaitu: (1) 

unsur masalah, (2) unsur tujuan, (3) unsur cara kerja, dan (4) unsur otoritas atau 

kekuasaan. Dari beberapa unsur tersebut menggambarkan bahwa kebijakan 

pendidikan tidak hanya dilakukan atas dasar keinginan satu pihak melainkan juga 

diperhatikan bagaimana cara kerja, tujuan sampai pada masalah-masalah yang 

terjadi dan mencari alternatif dengan strategi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 
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4. Evaluasi kebijakan program pendidikan 

Pada dasarnya, apabila mampu dipahami dan dianalisis dengan baik 

maka akan ditemukan adanya upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam 

mengatur sesuatu agar apa yang dirancang mampu untuk dicapai, sehingga proses 

manajemen dalam pembuatan serta penerapan kebijakan pendidikan di sini sangat 

dirasakan keberadaannya. Proses manajemen sendiri seperti yang  dirumuskan 

oleh Imron, dkk (2003: 6) dikelompokkan menjadi empat bagian utama yaitu 

proses planning, organizing, actuating dan controlling. Apabila dikaitkan dengan 

pernyataan serta yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya maka proses 

manajemen ini sendiri sangat erat dengan beberapa kegiatan dalam proses 

kebijakan pendidikan. Pertama, proses planning atau proses merencanakan masuk 

ke dalam proses pembuatan atau perumusan kebijakan pendidikan. Kedua, proses 

organizing dan actuating masuk ke dalam upaya pelaksanaan atau penerapan 

kebijakan pendidikan dan terakhir adalah proses controlling yaitu sebagai bentuk 

evaluasi melalui pengontrolan yang dilakukan ketika dan setelah kebijakan 

pendidikan diterapkan. 

Kata evalusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 

sebagai sebuah proses penilaian atau pemberian penilaian. Sedangkan nilai di sini 

merupakan suatu aspek yang memperlihatkan apakah yang diterapkan itu sukses 

atau sebaliknya. Menurut Nuharjadmo (2008) mendeskripsikan bahwa proses 

evaluasi dilakukan untuk mengetahui empat aspek, yaitu (1) proses pembuatan 

kebijakan, (2) proses implementasi kebijakan, (3) konsekuensi kebijkan, dan (4) 

efektifitas dampak kebijakan. Berdasarkan pada pernyataan atas keempat aspek di 

atas maka diperoleh gambaran bahwa proses penilaian tidak hanya dilakukan 
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setelah kebijakan dalam pendidikan itu diterapkan akan tetapi juga dapat 

diterapkan pada saat awal yaitu proses pembuatan kebijakan sampai pada setelah 

kebijakan tersebut diimplementasikan dan kemudian kembali dimanfaatkan 

alternatif yang ada. 

Sementara itu, Pall (dalam Nuharjadmo, 2008) hanya mengklasifikasikan 

proses evluasi ke dalam empat aspek yang sedikit berbeda dengan aspek di atas, 

yaitu: 

a. Planning and need evaluation 

Pada aspek pertama ini mengungkapkan bahwa dalam melakukan proses 

perencanaan pun juga dibutuhkan evaluasi, hal ini guna untuk menghindari 

perumusan kebijakan yang tidak tepat sehingga dalam pelaksanaannya 

hanya akan menimbulkan banyak konflik baru. 

b. Process evaluation, 

Proses juga dapat dikatakan sebagai implementasi itu sendiri, sehingga sama 

dengan yang disebutkan di atas bahwa sangat baik untuk dilakuakn evaluasi 

pada saat kebijakan tersebut diterapkan guna untuk mengetahui apakah 

kebijakan tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kekurangan-kekurangan 

yang melatarbelakangi adanya hambatan lain yang ada pada saat proses 

implementasi. 

c. Impact evaluation, and 

Kata impact di sini berati dampak, sama seperti yang dijelaskan pada poin b, 

dampak yang dimaksud ialah berupa faktor apa saja yang akan terjadi dan 

tampak pada saat proses implementasi dilakukan, dan dampak tersebut 

haruslah kemudian dievaluasi guna menghindari terjadinya dampak yang 
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lebih serius dalam penerapan kebijakan pendidikan nantinya. 

d. Efficiency evaluation. 

efisiensi menurut KBBI merupakan ketepatan cara dalam melakukan 

sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan hal lain yang 

dapat merugikan dalam pelaksanaan kebijakaan pendidikan. Sehingga hal 

tersebut juga harus dievaluasi guna mengetahui tindakan-tindakan yang 

dilakukan saat implementasi diterapkan. 

Sering kali, banyak orang masih sulit membedakan antara pengukuran, 

evaluasi dan asesmen. Di dalam buku Sonhadji & Huda (2015: 27) 

mendefinisikan masing-masing kata di atas sebagai berikut: 

a. Pengukuran: dilakukan untuk mengetahui ukuran atas suatu benda, suhu, 

dan lain sebagainya sehingga hasinya nanti mencakup kuantitas dan kualitas 

atas suatu benda. 

b. Evaluasi: sebuah keputusan akhir yang menentukan suatu kegiatan itu 

berhasil atau tidak. 

c. Asesmen: untuk mendeskripsikan data serta interpretasi yang didapat 

melalui suatu tindakan. 

Dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah pada aspek 

proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan pada kebijakan pendidikan. 

Evaluasi seperti pernyataan di atas mencakup bagaimana suatu kebijakan dapat 

dikatakan berhasil atau tidak dan juga mengungkapkan atau mendeskripsikan 

keberhasilan serta ketidakberhasilan tersebut. Pernyataan yang sama juga 

diungkapkan oleh beberapa ahli yang dikutip oleh Rusdiana (2015:174) mengenai 

evaluasi, yaitu: 
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a. Suchman (2009): evaluasi merupakan suatu tindakan dalam menentukan 

hasil dari suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. 

b. Wothen & Sander: evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu 

sesuatu yang sangat berharga termasuk informasi dan lain sebagainya yang 

dapar dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya, 

evluasi sendiri dalam kebijakan dilakukan pada proses penilaian program, 

produksi (output) serta alternatif strategi yang tepat untuk kemudian 

dijadikan sebagai tombak dalam mengatasi permasalahan yang ada. 

c. Hornby (1986): evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu (to 

find out) sesuatu terutama dalam penerapan dan pembuatan kebijakan 

pendidikan. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka dapat digambarkan 

bahwa evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh pihak pembuat 

kebijakan pendidikan untuk mengetahui suatu informasi yang menjadi 

penghambat ataupun pendukung dalam pelaksanaan kegiatan menerapkan 

kebijakan pendidikan tersebut. Sedangkan dalam rangkumannya, Rusdiana(2015: 

176) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses penilaian 

mengenai beberapa hal yang telah terjadi sebagai akibat dari proses implementasi 

kebijakan pendidikan tersebut. Berdasarkan pada pernyataan oleh Rusdiana di atas 

memperlihatkan perbedaan dengan pernyataan lainnya seperti yang peneliti 

jelaskan di atas dimana Rusdiana menjelaskan bahwa proses evaluasi itu 

dilakukan secara menyeluruh artinya hanya akan dilakukan setelah semua selesai 

dilakukan, terutama pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. 
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Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Wahab (2016: 109) bahwa proses 

evaluasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi 

saat kebijakan diimplementasikan mencakup isu-isu mengenai lingkungan hidup, 

hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Teori ini sebenarnya sedikit memperjelas 

bahwa tujuan dari evaluasi adalah untuk dilakukan perbaikan atas masalah yang 

terjadi. Selanjutnya Rusdiana (2015: 177) mengungkapkan kegunaan yang didapat 

ketika melakukan evaluasi pada proses implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yangmuncul. 

b. Memberitahu arah-arah mana saja yang memberikan pengaruh baik atau 

tidak, besar atau kecil dan lainsebagainya. 

c. Untuk mengetahui perkembangan dari pada apa yang dilaksanakan tersebut. 

Selanjutnya, Imron (2012: 85) menjelaskan beberapa alasan mengapa 

proses evaluasi sangat dibutuhkan bagi sebuah kebijakan ecara menyeluruh 

terutama dalam dunia pendidikan yang dirasakan langsung oleh seluruh 

masyarakat di Indonesia, sebagai berikut: 

a. Apakah hal-hal yang sudah dirumuskan sebelumnya dapat dilaksanakan dan 

diterapkandenganbaiknantinya,dengankatalainapakahkebijakanyangdirumus

kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu atau tidak. 

b. Untuk mengetahui apakah beberapa kegiatan yang dirumuskan dalam 

kebijakan tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik atau 

tidak. 

c. Untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan yang ditemukan pada saat 

kebijakan diimplementasikan dan dua hal tersebut apakah terkait dengan 

kondisional atausituasionalnya. 
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d. Untuk mengetahui jangka waktu suatu kegiatan dalam kebijakan tersebut 

dapat dilaksanakan. 

e. Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakoptimalnya suatu kebijakan 

telahdilakukan. 

f. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan baik oleh sasaran atas kebijakan 

tersebut ataupuntidak. 

g. Untuk mengetahui apakah resiko-resiko seperti yang peneliti jelaskan di atas 

dapat diatasi dengan baik atau tidak,dan 

h. Untuk mengetahui umpan balik atau tindakan untuk memperbaiki segala 

permasalahan yang terjadi mulai dari proses awal hingga akhir dari 

kebijakan tersebut. 

Berdasarkan pada beberapa alasan pentingnya suatu proses evaluasi 

dilakukan di atas, maka peneliti dapat memberikan gambaran jelas bahwa pada 

dasarnya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh setiap pembuat kebijakan, oleh karena itu perlu adanya kesiapan 

untuk setiap kelompok ketika apa yang direncanakan akan mulai direalisasikan, 

karena apa yang ada dalam pikiran suatu waktu akan berbeda ketika sudah berada 

di lapangan. Oleh sebab itu, proses evaluasi sangat baik dilakukan dengan tujuan 

mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dan dalam menentukan 

perbaikan untuk kebijakan alternatif berikutnya. Namun, di dalam pelaksanaanya, 

ternyata proses evaluasi ini juga terdapat beberapa hal yang  dapat 

menghambatnya dalam mengetahui beberapa hal yang telah disebutkan di atas. 

Beirkut Peters (dalam Rusdiana, 2015: 177) menggambarkan beberapa hal yang 

dapat menghambat proses evaluasiyaitu: 
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a. Kebijakan yang dibuat terkadang mempunyai tujuan yang jelas dan tujuan 

tersebut biasanya tidak dapat dicapai atau kontradiktif sehingga sangat sulit 

untuk dievaluasi. 

b. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui berhasil atau gagalnya suatu 

kebijakan ternyata juga harus diperhatikan dan sesuai dengan kebijakan 

serta sasaran apa yang akan dituju. 

c. Sama halnya dengan poin b, ternyata dalam membuat sebuah kebijakan, 

pembuat kebijakan harus mengetahui jumlah, kondisi serta hallain mengenai 

sasaran mereka baik itu untuk populasi sasarannya ataupun kelompok 

sasarannya, sehingga dalam proses evaluasi jelas yang mana yang akan 

diperhatikan lebih dulu. 

d. Sistem nilai yang dikembangkan di masyarakat. Setiap masyarakat tentu 

memiliki kebudayaan atau kebiasaanya masing-masing salah satunya dalam 

hal menilai sesuatu dan pembuat kebijakan harus mengetahui hal ini karena 

ketika evaluasi dilakukan sedangkan indikator keberhasilan sangat 

berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya, maka hal itu akan 

menyulitkan proses evaluasi itu sendiri. 
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C. Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak 

Program sekolah ramah anak ini sendiri merupakan salah satu kebijakan 

yang dibuat dalam bidang pendidikan bukan atas dasar keinginan satu pihak atau 

untuk mencapai tujuan secara individu dan lain sebagainya akan tetapi lebih 

kepada melihat segala konflik dan kriminalisasi yang terjadi di dunia pendidikan 

saat ini, dimana masalah-masalah yang terjadi sebenarnya tidak harus ada dan 

tidak boleh dilakukan baik oleh guru sebagai pendidik maupun peserta didik di 

sekolah. Berdasarkan pada panduan mengenai kebijakan program “sekolah ramah 

anak” yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktor Pembinaan Sekolah Dasar 

Tahun 2015 diperoleh data atau informasi mengenai kebijakan program ini. 

Program SRA (Sekolah Ramah Anak) ini dibangun atas dasar kesadaran 

semua pihak akan beberapa hal yang pada umumnya sering didapai oleh peserta 

didik ketika berada di sekolah, beberapa permasalahan yang pada umumnya 

ditemukan adalah lingkungan sekolah yang tidak bersih, makanan yang tidak 

sehat, kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses belajar, keamanan dari 

berbagai hal yang suatu saat bisa datang serta kekerasana atau diskriminasi atas 

tindakan bulying dan lain sebagainya yang memang menjadi tontonan umum oleh 

hampir semua peserta didik. Semua masalah yang terjadi tersebut diakibatkan  

oleh beberapa hal, antara lain fasilitas sekolah yang kurang lengkap, bangunan 

yang sudah tidak kuat dan suatu saat bisa mengenai peserta didik, lokasi sekolah 

yang dekat dengan jalan raya, dan lokasi sekolah yang sepi dan jauh dari 

keramaian yang memudahkan setiap pencurian atau tindakan kriminali lainnya 

dilakukan. 



40 

 

 

Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas 

beberapa sekolah seperti SDN Klampokarum Kabupaten Lumajang ini sudah 

menerapkan kebijakan program SRA dari Pemerintah dengan tujuan dapat 

meminimalisir dan mengatasi hal-hal yang terjadi seperti yang dijelaskan di atas. 

Berdasarkan pada data yang diungkapkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dalam 

buku panduan kebijakan program SRA yang menunjukan angka kekerasan yang 

terjadi dan data tersebut diperoleh dari KPAI yaitu sebanyak 16.765 tindakan 

kekerasan terjadi di Indonesia dan sebanyak 1.850 terjadi di lingkungan 

pendidikan. Atas dasar kesadaran dan angka inilah sehingga muncul keinginan 

oleh setiap masyarakat, stakeholders, maupun pihak-pihak terkait untuk 

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan program SRA ini dengan 

harapan angka kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat dikurangi 

dan tentunya keinginan paling besar adalah dihilangkan secara permanen. 

Berangkat dari beberapa hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui 

beberapa hal mencakup proses implementasi dan lain sebagainya mengenai 

kebijakan program SRA ini di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Lumajang. 

 

1. Indikator program SRA (Sekolah Ramah Anak) 

Direktoran Pendidikan Dasar dalam Panduan Sekolah Ramah Anak di 

Sekolah Dasar tahun 2016 menyatakan mengenai beberapa Indikator suatu 

sekolah dapat dikatakan ramah anak yaitu: 

1. Sekolah harus mampu meminimalisir terjadinya bencana terutama yang 

berasal dari dalam lingkungan sekolah sehingga sangat penting bagi suatu 

sekolah agar dapat dikatakan aman ialah dengan memperhatikan fasilitas 
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pada sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh peserta didik baik 

untuk belajar,bersosialisasi dan bersitirahat, karena apabila keadaan sekolah 

tidak baik seperti contohnya tembok sekolah yang tidak kuat lagi maka 

ditakutkan akan mengenai peserta didik saat melakukan aktivitas apapun di 

sekolah. 

2. Sekolah melalui guru sebagai pendidik langsung yang berinteraksi setiap 

hari dengan peserta didik mampu untuk memperkenalkan serta 

memperlihatkan beberapa cara untuk mencintai lingkungan kepada anak 

didiknya sehingg secara sadar peserta didik akan terbiasa dengan kebersihan 

dan menjaga budaya lainnya yang tercipta di lingkungansekolah. 

3. Lingkungan sehat merupakan salah satu indikator tetap dari penerapan 

program ramah anak ini dimana sekolah seperti pada poin kedua harus 

menciptakan lingkungan sehat dengan membiasakan peserta didiknya dalam 

memperhatikan perilakunya setiap hari saat di sekolah seperti membuang 

sampah, memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi, membersihkan 

toilet secara bergantian dan kegiatan lainnya. Salah satu upayanya ialah 

membangun Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan melibatkan beberapa 

peserta didik untuk mengenal berbagai cara dalam mengatasi dan mengobati 

segala sesuatu yang mencakup kesehatan. 

4. Sekolah mampu menciptakan rasa perduli dan saling menghormati, 

mengasihi dan membantu pada semua peserta didik di sekolah tersebut 

tanpa melihat fisik dan psikisnya, dengan kata lain sekolah ramah anak ialah 

sekolah yang mampu memberikan pengalaman kepada anak untuk 

menghargai teman lainnya yang memiliki suatu keterbatasan atau disebut 
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juga sebagai ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan memperhatikan segala 

kebutuhan yang diperlukan oleh ABK sehingga tidak tampak adanya 

perbedaan padasemuanya. 

5. Sekolah hebat, artinya sekolah yang dikatakan ramah anak ialah sekolah 

yang mampu menciptakan peserta didik yang ahli dalam berbagai macam 

kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu menoleh prestasi yang dapat 

meningkatkan motivasinya dalam proses belajar mengajar. 

6. Sekolah mendirikan warung kejujuran, selain beberapa indikator di atas, 

salah satu yang terpenting ialah sekolah mampu membiasakan peserta 

didiknya bersifat jujur dan melakukan sebuah sosialisasi kecil dengan 

peserta didik mengenai dampak serta manfaat yang bisa mereka dapatkan 

apabila mampu berlaku jujur dan tidak jujur. 

7. Sekolah mampu menciptakan suasana sekolah yang memberikan 

kemudahan pada peserta didik baik dalam berkomunikasi dengan guru 

maupun teman lainnya sehingga dalam hal ini akan membantu membangun 

rasa percaya diri yang kuat dalam diri masing-masing anak. 

8. Indikator terakhir yang juga menjadi bagian paling mendasar atas semua 

indokator di atas ialah sekolah ramah anak mampu menghasilkan peserta 

didik dengan karakter-karakter positif yang tentunya diharapkan oleh 

orangtua, guru dan masyarakat. 

 

2. Tujuan program SRA 

Berdasarkan pada indikator-indikator di atas serta pernyataan yang 

diungkapkan oleh peneliti yang menyatakan bahwa SDN Klampokarum yang 
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berada di Kabupaten Lumajang Jawa Timur ini sudah menerapkan program ramah 

anak seperti yang dimaksudkan di atas ialah sejak tahun 2015 sampai saat ini  

yaitu tahun 2018 sudah berjalan dengan sangat baik namun tidak menutup 

kemungkinan adanya berbagai kendala yang menjadi masalah sekolah dalam 

mengembangkan maupun mempertahankan segala sesuatu yang sudah dimilikinya 

melalui penerapan program ramah anak ini. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga mengungkapkan 

keingintahuan mengenai proses implementasi suatu kebijakan, seperti sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Kristanto, Khasanah dan Karmila yang dilakukan 

pada tahun 2011 dengan judul penelitian “Identifikasi Model Sekolah Ramah 

Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecataman Semarang 

Selatan” dengan tujuan untuk mengidentifikasi program SRA pada proses 

pembelajaran anak usia dini dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

keberhasilan dalam pelaksanaan program SRA pada pembelajaran anak usia dini 

dan setiap kegiataan menujukkan kesamaan dengan teori yang juga mengenai 

fasilitas yang ada serta keadaan sekolah yang menunjang terlaksananya program 

SRA ini sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian yang hampir sama kedua dilakukan oleh Ahmad Fajarisma 

Budi Adam pada tahun 2014 dengan judul penelitian yaitu “Analisis Implementasi 

Kebijakan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup pada Program Adiwiyata 

Mandiri di SDN Dinoyo 2 Malang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad di atas menunjukkan bahwa di SDN Dinoyo 2 Malang ini menunjukkan 
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pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis lingkungan hidup di sekolah tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang mencakup beberapa kegiatan serta 

keberhasilan atas proses mengatasi permasalahan yang ada setelah dilaksanakan 

proses evaluasi atas program tersebut oleh pihak sekolah. 

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

dan penelitian yang akan datang 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Kristanto, 

Khasanah 

dan Karmila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmad 

Fajarisma 

 

Identifikasi Sekolah 

Ramah Anak (SRA) 

Jenjang Satuan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini Se- 

Kecamaatan 

Semarang Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Kurikulum 

Berbasis 

Lingkungan 

Program 

Hidup pada 

Adiwiyata 

Mandiri di 

Malang. 

SDN Dinoyo 2 

 

- Jenis programyang 

digunakan yaitu 

penerapan program 

SRA (Sekolah 

RamahAnak. 

- Program SRA ini 

diterapkan di 

lembagapendidikan. 

- Ada beberapa 

kegiatan yang 

dilaksanakan dalam 

menerapkan 

program SRA di 

sekolah, sebagian 

besarnya sama 

karena 

menggunakan 

panduan yangsama. 

- Fokuspenelitian,sam

a-sama menekankan 

pada proses 

implementasi dari 

program SRA 

sekolah.  

 

 

- Program Adiwiyata 

dan program SRA 

sama-sama 

bertujuan untuk 

memberikan 

kenyamanan 

kepada peserta 

didik saat berada di 

lingkungansekolah. 

- Seluruh fasilitas 

kenyamanan 

peserta didik sama-

sama disediakan 

oleh sekolah. 

Jenjang pendidikan: 

- Penelitian awal di 

Satuan Pendidikan 

Anak Usia Dini 

(PAUD). 

- penelitian saat ini pada 

SekolahDasar (SD). 

 

Fokus penelitian: 

- penelitian awallebih 

memfokuskan pada 

pelaksanaan serta 

pengaruh program 

SRA hanya dalam 

lingkungansekolah 

- penelitian saat ini, 

tidak hanya di 

sekolah, namunjuga 

melibatkan peran 

orangtua. 

 

 

 

 

 

 

Fokus Program: 

- Penelitian awal, 

   program Adiwiyata 

   berfokus pada 

   lingkungan belajar 

anak. 

- Penelitian saat ini, 

   program SRA 

   berfokus tidak hanya 

   pada lingkungan 

   tetapi juga menjaga 

   hak-hak anak, serta 

   mendukung      

   partisipasi anak 

   sekolahdalam         

   melaksanakan    



45 

 

 

 

    kewajibannya di   

   sekolah 

 

Pembelajaran: 

   - Penelitian awal, 

      menggunakan 

      Kurikulum 

       pembelajaran berbasis 

lingkungan. 

- Penelitian saat ini,  

   program SRA hanya  

   berfokus pada  

   pemberian   

kenyamanan    

   kepada anak, sehingga  

   proses pembelajaran  

   berlangsung dengan 

sangat baik. 



46 

 

 

 

 

KerangkaBerpikir 

 

Program SRA (Sekolah Ramah Anak) 
 

 

  Kegiatan-kegiatan sekolah untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan  

belajar oleh peserta didik. 
 

 

 

Fakta 
 

1. Sekolah harus memfasilitasi peserta didik 

dengan fasilitas yang bisa membuatnya 

nyaman dan aman saat belajar. 

2. Lingkungan sekolah harus bersih dan 

sehat. 

3. Sekolah menyediakan segala yang 

dibutuhkan oleh pesertadidik. 

4. Peserta didik harus terbiasa hidupmandiri 

5. Peserta didik semangat untukbelajar. 

6. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk 

belajar. 

 

 

1. Beberapa sekolah kurang memfasilitasi 

peserta didik dengan fasilitas yang bisa 

membuatnya nyaman dan aman saatbelajar 

2. Lingkungan sekolah kurang bersih dan 

sehat. 

3. Sekolah menyediakan beberapa yang 

dibutuhkan oleh pesertadidik. 

4. Peserta didik tidak bisa hidupmandiri 

5. Peserta didik kurang semangatuntuk belajar 

6. Sekolah kurang memfasilitasi peserta didik 

untukbelajar

 

 

 
Solusi 

 

 
 

PenerapanprogramSRA Evaluasi  
 
 

 

 
 

Data 

 
 

Tehnik analisis data 
 

1. Pengumpulkandata 

2. Mereduksi/merangkumdata 

3. Menyajikandata 

4. Menarikkesimpulan 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

    

Faktor pendukung dan penghambat 

program SRA 

  

Solusi yang diterapkan atas faktor yang 

muncul pada penerapan program SRA 
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Kondisi Ideal 
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