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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu dari empat tujuan negara yang 

dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Satu dari empat tujuan negara yang 

berhubungan dengan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-undang 

Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka itu, 

pemerintah telah berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, 

terarah, dan bertahap serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan 

kehidupan bangsa, baik ekonomi, Iptek, sosial, maupun budaya. 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3 menyebutkan 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 

bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003). Konsepsi tersebut mengandung 

pengertian bahwa pendidikan sebagai proses pemanusiaan dapat dipandang 

dari dua sisi, sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk hidup di alam 

demokrasi dan memasuki sektor ekonomi produktif (Amrullah, 2010: 1). 

Di Indonesia, pendidikan dikelompokkan menjadi tiga. Tiga kelompok 

dimaksud meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini 
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tertuang dalam Pasal 13 (ayat 1) Undang Undang No. 20 tahun 2003. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya”. Adapun jalur pendidikan formal tersebut memiliki tiga jenjang. 

Ketiga jenjang tersebut meliputi pendidikan dasar, menengah dan jenjang 

pendidikan tinggi. 

Jenjang pendidikan dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan 

yang paling penting. Hal ini dikarenakan bahwa jenjang ini menjadi landasan 

bagi pendidikan pada tingkat berikutnya. Terkait dengan hal ini, Tilaar (2005: 

22) menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan kebutuhan dasar dari 

setiap warganegara, merupakan kewajiban pemerintah, dalam hal ini unit 

pemerintah yang paling dekat untuk melaksanakannya.  

Pendidikan berperan penting dalam perkembangan hidup manusia. 

Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan 

bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk 

masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga negara harus disediakan kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan dasar (Ihsan, 2005: 22). 

Pentingnya pendidikan dasar juga menjadi perhatian seluruh dunia. 

Pada pertemuan World Education Forum yang diadakan di Dakar, April 2000, 

dinyatakan bahwa akses pendidikan dasar bagi semua orang merupakan 

bagian fundamental dari hak asasi manusia (HAM) dan karenanya semua 

pemerintah perlu menjamin hak warganya untuk dapat menikmati pendidikan 

dasar secara gratis. Dengan kata lain kemiskinan bukan merupakan 

penghalang untuk mendapatkan pendidikan dasar, di samping pendidikan itu 

sendiri akan membantu mengentaskan kemiskinan (Hartono, 2008: 46) 
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Salah satu bentuk kepedulian terhadap pembangunan pendidikan 

adalah diamanatkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 49 ay at (1) menyatakan tentang pentingnya alokasi anggaran 

dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (UU No. 20/2003). 

Berdasarkan hal ini, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diwajibkan untuk menyediakan alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN dan 

APBD untuk membiayai pendidikan. 

Ketentuan tentang otonomi daerah sebagaimana dilandasi oleh Undang 

Undang No. 34 tahun 2004 membawa dampak perubahan dalam pendidikan. 

Sebelum diberlakukannya UU tentang otonomi daerah, pendidikan masih 

tersentralisasi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Setelah terbitnya 

Undang Undang tersebut, kewenangan mengatur pendidikan bergeser menjadi 

tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten.  

Kehadiran  otonomi daerah yang diikuti dengan otonomi pendidikan 

merupakan salah satu bagian untuk memeratakan dan meningkatkan mutu 

pendidikan. Dengan otonomi daerah tersebut mengharuskan adanya 

reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. 

Salah satunya adalah pelaksanaan konsepsi school based management dan 

community based education (Zainzuhaili, 2011: 2). Dalam kerangka otonomi 

pendidikan, pemerintah pusat perlu lebih berperan dalam menghasilkan 
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kebijaksanaan mendasar yang bertujuan memberikan kemudahan dan 

perlindungan. Selebihnya pengelolaan pendidikan yang terkait dengan variasi 

keadaan daerah dan pelaksanaan teknis pendidikan didelegasikan kepada 

pejabat daerah bahkan lembaga pendidikan itu sendiri. Walaupun pengelolaan 

pendidikan menjadi kewenangan daerah, tetapi pengelolaan tersebut harus 

mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional. 

Penyelenggaraan pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara asal 

saja hanya dengan mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas. Hal 

ini disebabkan karena cepat lambatnya pembangunan suatu negara sangat 

tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Di sisi lain, 

pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh kualitas 

pendidikan.  

Penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan kualitas selain 

kuantitas. Salah satu faktor penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan 

adalah sumber belajar. Sumber belajar pendidikan yang berkualitas akan 

mendorong elemen sekolah untuk berkinerja lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh 

Buckley, dkk. (2004: 3) bahwa teaching takes place in a specific physical 

location (a school building) and the quality of that location can affect the 

ability of teachers to teach, teacher morale, and safety of the teachers 

(‘mengajar berlangsung di lokasi fisik tertentu (gedung sekolah) dan kualitas 

lokasi yang dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk mengajar, moral 

guru, dan keselamatan guru’). 

Lokasi fisik sekolah sebagai salah satu sumber belajar dapat 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Pengaruh tersebut dapat berupa 



5 

pengaruh positif maupun negatif, tergantung pada kondisi bangunan sekolah 

tersebut. Hal ini didukung hasil penelitian etnografis yang dilakukan Earthman 

(2002: 1) bahwa “poor school facilities negatively impact teacher 

effectiveness and performance, and therefore have a negative impact on 

student performance (‘Fasilitas sekolah yang buruk berdampak negatif 

terhadap efektivitas dan kinerja guru, dan karena itu memiliki dampak negatif 

pada kinerja siswa’) 

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar. Baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu. Keberadaan sumber belajar tersebut sangat mendukung 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Meskipun demikian, banyak sekolah yang kurang menyadari arti 

penting sumber belajar dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Hasil 

survai yang dilakukan oleh Kemdiknas pada tahun 2011 terhadap sejumlah SD 

negeri maupun swasta di Jawa Barat menunjukkan bahwa sekolah dasar pada 

umumnya masih kurang memanfaatkan sumber belajar masih bertumpu pada 

‘sosok’ guru sebagai sumber belajar utamanya (Kemdiknas dalam As’ari, 

2013: 1). Hasil survai tersebut mengindikasikan bahwa sumber belajar masih 

terbatas dan belum dipandang sebagai faktor penting dalam proses 

pembelajaran. Pihak yang terkait, kepala sekolah maupun guru, seringkali 

berdalih karena minimnya dana yang ada di setiap sekolah. 

Sekolah Dasar Negeri 9 Boyolali sudah dikenal luas oleh masyarakat 

Boyolali dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan keunggulan prestasi yang sudah 
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diraih sekolah tersebut. Dengan demikian, maka tidak mengherankan apabila 

sekolah ini menjadi salah satu SD Unggulan di wilayah Boyolali yang 

diharapkan selalu menjadi pusat percontohan dan keteladanan bagi masyarakat 

dan sekolah-sekolah lain (Arsip SD Negeri 9 Boyolali, 2011). Sebagai salah 

satu sekolah dasar yang menjadi sekolah favorit, sudah lama memanfaatkan 

berbagai sumber belajar yang tersedia, baik itu alam maupun buatan. 

Pemanfaatan sumber belajar yang dilakukan secara optimal oleh sekolah ini 

sangat berperan terhadap keberhasilan sekolah ini dalam mendukung prestasi 

belajar siswa. 

Kelengkapan sumber belajar yang dimiliki sekolah tersebut tidak 

berlangsung dalam seketika. Hal ini dilakukan setahap demi setahap melalui 

perencanaan yang matang. Pengadaan sumber belajar didukung dengan 

pembiayaan sendiri yang digali dari sumber dana sekolah melalui kerjasama 

dengan Komite Sekolah dan bantuan pemerintah. 

Pola perencanaan, pengadaan, pengorganisasian dan pengendalian 

sumber belajar di SD Negeri 9 Boyolali patut ditiru oleh sekolah-sekolah lain. 

Hal ini dikarenakan bahwa hampir tidak ada satu pun sumber belajar sekolah 

yang mubadzir tidak terpakai. Semua perlengkapan yang ada selalu digunakan 

secara optimal. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pengadaannya sudah 

direncanakan secara matang sehingga dalam penggunaannya selaiu 

terintegrasi antara guru yang satu dengan guru lain guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. 

Masih banyak sekolah yang selalu mengeluh akan minimnya fasilitas 

pembelajaran yang ada tetapi di gudang mereka masih banyak alat-alat yang 
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bertumpuk karena jarang dipakai. Hal ini sungguh ironis mengingat dana yang 

dibutuhkan untuk pengadaan alat-alat tersebut tidak sedikit jumlahnya. Oleh 

karena itulah, sekolah-sekolah perlu diberi contoh yang baik mengenai 

pengelolaan sumber belajar sekolah yang optimal. 

Hal yang merupakan suatu keistimewaan di SD Negeri 9 Boyolali 

adalah bahwa sumber belajar yang digunakan tidak hanya dari buku-buku 

teks, melainkan dari berbagai sumber yang mendukung seperti surat kabar, 

internet, televisi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan, di sekolah 

tersebut siswa sudah dibiasakan untuk membaca koran setiap pagi hari. 

Langkah ini merupakan suatu cara yang patut ditiru sekolah lain dalam upaya 

meningkatkan kegemaran membaca pada siswa. 

Sumber daya potensial yang berada di  sekolah yang dapat kita jadikan 

sebagai sumber belajar. Di sekitar sekolah kita terdapat masjid, toko, pasar, 

warung internet, media audio-visual itu semua dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan dalam proses belajar mengajar, kolam, tempat rekreasi, kebun, 

pabrik, grup seni, dan lain-lainnya. Secara umum, proses belajar mengajar 

dengan mengaplikasikan media yang ada adalah upaya pengembangan 

kurikulum dengan mengikutsertakan segala fasilitas sebagai sumber belajar. 

Beragamnya jenis sumber belajar, menuntut adanya pengelolaan dan 

pengorganisasian terhadap sumber belajar. Pengelolaan sumber belajar yang 

dilakukan oleh SD Negeri 9 Boyolali dapat dijadikan model percontohan bagi 

sekolah-sekolah lain. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji 

model pengelolaan sumber belajar di sekolah ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Fokus penelitian ini, bagaimana karakteristik pengelolaan sumber 

belajar di SD Negeri 9 Boyolali? Fokus tersebut dijabarkan menjadi 3 

subfokus. 

1. Bagaimanakah karakteristik perencanaan sumber belajar SD Negeri 9 

Boyolali? 

2. Bagaimanakah karakteristik pemanfaatan sumber belajar SD Negeri 9 

Boyolali? 

3. Bagaimanakah karakteristik pemeliharaan sumber belajar SD Negeri 9 

Boyolali? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan 

sumber belajar SD Negeri 9 Boyolali. Secara khusus penelitian ini mempunyai 

tiga tujuan. 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan sumber belajar SD 

Negeri 9 Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pemanfaatan sumber belajar SD 

Negeri 9 Boyolali. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pemeliharaan sumber belajar SD 

Negeri 9 Boyolali. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi dunia pendidikan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

gambaran mengenai karakteristik pengelolaan sumber belajar pada 

pendidikan dasar di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan dalam 

rangka otonomi pendidikan guna peningkatan pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan bagi kepala sekolah dan guru mengenai karakteristik 

pengelolaan sumber belajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala 

sekolah dan guru tentang arti penting pengelolaan sumber belajar. 


