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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada

bab VI tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan, pasal 13 ayat  ( 1 )

dinyatakan bahwa proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia dilaksanakan

melalui tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal

dan jalur pendidikan informal. Ketiganya dapat saling melengkapi dan

memperkaya, serta di selenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka

atau melalui belajar jarak jauh. Jalur pendidikan formal memiliki jenjang

pendidikan dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi serta memiliki jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,

vokasi, keagamaan dan khusus.

Sedangkan pasal 26 tentang pendidikan non formal dinyatakan bahwa (1)

Pendidikan nonformal  diselenggarakan  bagi warga masyarakat yang

memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai  pengganti,

penambah, dan/atau  pelengkap  pendidikan formal dalam rangka mendukung

pendidikan sepanjang hayat, (2) Pendidikan nonformal berfungsi

mengembangkan  potensi  peserta didik dengan menekankan pada penguasaan

pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan

kepribadian profesional,  (3)  Pendidikan nonformal meliputi pendidikan

kecakapan  hidup,  pendidikan  anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan  pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pemerintah sebenamya sangat memperhatikan pelayanan

pendidikan bagi masyarakat. Menjabarkan amanat Undang-Undang tersebut

maka pada bulan Juli 2015 Pemerintah menetapkan program wajib belajar 12

tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk

bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari
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tingkat kelas 1 Sekolah Dasar ( SD ) atau Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) hingga

kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA)

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK) atau yang sederajat. Sebagai upaya mendukung gerakan

wajib belajar 12 tahun, di jalur Pendidikan Non Formal lebih lanjut disebutkan

pada penjelasan pasal 17 dan pasal 18 UU No.20/2003 bahwa pendidikan yang

sederajat dengan SD/MI adalah program Paket A dan yang sederajat dengan

SMP/MTs adalah program Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat

dengan SMA/MA adalah  program paket C.

Setiap peserta didik yang lulus ujian program paket A, Paket B atau paket

C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan

pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan paket C mempunyai   hak

eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki

lapangan kerja.

Program paket C setara dengan SMA/MA adalah program pendidikan pada

jalur nonformal/pendidikan luar sekolah yang ditujukan bagi setiap warga

negara yang telah lulus   SMP/MTs atau putus SMA/MA karena berbagai

keterbatasan. Seperti ketidaksesuaian karena umur, keterbatasan sosial

ekonomi, waktu, kesempatan, kondisi geografi dan lainnya. Sejak reformasi

telah terjadi perubahan cara pandang terhadap pendidikan kesetaraan. Semula

pendidikan kesetaraan ditujukan kepada  warga  masyarakat  yang kurang

mampu secara ekonomi. Sekarang  pendidikan  kesetaraan ditujukan untuk

melayani seluruh warga masyarakat tidak membedakan kemampuan ekonomi,

sehingga peminat yang mengikuti pendidikan kesetaraan di semua jenjang

makin terus bertambah jumlahnya, apalagi adanya pengakuan dari pemerintah

bahwa lulusan program kesetaraan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan

formal yang lebih tinggi, bahkan untuk lulusan kesetaraan program paket C

bisa melanjutkan ke Perguruan   Tinggi baik negeri maupun swasta.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan

dalam rangka mewujudkan Gerakan Wajib Belajar 12 tahun masih terdapat

banyak kendala dalam implementasi di lapangan,
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Tabel I.1. Tabel lulusan SMP tidak melanjutkan dan putus sekolah tingkat
SMA/SMK

Tahun Ajaran Lulus SMP tidak

melanjutkan

DO SMA/SMK

2011/2012 750.144 172.501

2012/2013 1.070.259 167.262

2013/2014 320.132 171.045

2014/2015 196.319 154.501

Sumber: PDSP Kemdikbud

Dari tabel I.1 didapatkan kesimpulan bahwa layanan pendidikan formal belum

sepenuhnya dapat memenuhi target pemerintah dalam upaya meningkatkan

tingkat pendidikan masyarakat melalui gerakan wajib pendidikan dasar 12

tahun, data menunjukkan angka lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dan putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas

(SMA ) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tergolong tinggi,

meskipun telah berhasil diturunkan secara bertahap. Provinsi Jawa Tengah

sendiri pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah drop out SMA/SMK sebanyak

16.163. Untuk mengatasi masalah tersebut pendidikan non formal dipandang

perlu untuk berperan aktif dalam mendukung wajib belajar 12 tahun melalui

layanan program paket C setara SMA.

Definisi mengenai setara adalah sepadan dalam civil effect, ukuran,

pengaruh, fungsi dan kedudukan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No

20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat (6) bahwa " Hasil

pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan

formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang

ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada

standar nasional pendidikan."

Oleh karena itu pengertian pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan

nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah

formal, tetapi kontens, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai

standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan,
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tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan

melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri.

Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program paket C setara SMA

diperlukan suatu evaluasi untuk menganalisa sejauh mana penyelenggaraan

program memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Berkenaan dengan

uraian diatas maka untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program paket

C setara SMA diperlukan suatu evaluasi untuk menganalisa sejauh mana

penyelenggaraan program telah memenuhi Standar.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu upaya

dalam meningkatkan  kualitas pendidikan kesetaraan agar mampu

menghasilkan  lulusan bermutu  dan berdaya saing global.

Menurut A.Muri Yusuf (2015:146):

“Banyak program dalam bidang pendidikan telah dilaksanakan,baik dalam
kontek tataran nasional maupun provinsi,kabupaten dan kota, yang
melakukan assesmen dan evaluasi (yang) menyeluruh masih sangat terbatas.
Bahkan timbul sinyalemen dalam masyarakat awam,bahwa program
tersebut “sekedar mengejar proyek”.Dari sisi lain,sebenarnya telah
dilakukan evaluasi oleh kelompok tertentu,tetapi hanya dalam batasan
proyek selesai.Demikian juga untuk program paket A,Paket B dan paket C
jarang yang menilai keterlaksanaan program secara utuh”.

Keberadaan Paket C sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk

meningkatkan mutu layanan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu dalam

pelaksanaanya, Paket C harus mengacu pada pemenuhan standar isi,standar

kompetensi lulusan,standar proses,standar pendidik dan tenaga kependidikan,

dan standar pengelolaan. Pembatasan evaluasi pada lima standar di atas dengan

pertimbangan bahwa standar-standar tersebut merupakan standar yang utama

dalam program paket C dan juga telah memiliki payung hukum. Hal ini untuk

mengeliminasi kesan bahwa program Paket C diselenggarakan secara asal-

asalan.

Budi Raharjo,. dalam Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan

Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar bahwa Dari delapan standar yang ada,

standar yang masih rendah adalah standar sarana dan prasarana, standar proses,

standar kompetensi dan standar tenaga pendidik dan kependidikan.

Implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan terhadap prestasi belajar

tidak terlalu signifikan yang berarti bahwa  keberhasilan prestasi belajar
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ditentukan oleh faktor lain baik faktor internal maupun eksternal, Selanjutnya

Lubis, dalam Pelaksanaan Standar Nasional Dalam Dunia Pendidikan,

Pendidikan adalah investasi manusia jika dikelola dengan baik dan benar maka

akan berdampak pada kesejahteraan, usaha untuk mengatasi masalah masalah

pendidikan di Indonesia adalah dengan ditetapkanya Standar Nasional

Pendidikan, mekanisme akreditasi dan sertifikasi memerlukan instrument yang

valid dalam rangka menjamin akuntabilitas public yang baik, adil, dan jujur.

Berangkat dari dua penelitian di atas penulis ingin melakukan penelitian

dari segi implementasi Standar Nasional Pendidikan pada program paket C

setara SMA di Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Karanganyar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, evaluasi ini merumuskan

pertanyaan evaluasi sebagai berikut: (1). Bagaimana implementasi Standar Isi,

(2). Bagaimana implementasi Standar Kompetensi Lulusan,(3) Bagaimana

implementasi Standar Proses,(4). Bagaimana implementasi Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan, dan (5). Bagaimana  implementasi Standar

Pengelolaan pada program paket C setara SMA di Sanggar Kegiatan Belajar

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengah perumusan masalah yang penulis sampaikan tujuan

penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi standar

isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga

kependidikan , dan standar pengelolaan, pada program Paket C setara SMA di

Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran

2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Umum

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang

terkait dengan keterlaksanaan Standar Isi, Standar Proses, Standar
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Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan

Standar Pengelolaan Program Paket C .

2. Manfaat Khusus

Bertitik tolak dari dari manfaat umum tersebut tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi standar-standar

tersebut pada pelaksanaan program paket C di Sanggar Kegiatan Belajar

( SKB ) Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.
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