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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan diera globalisasi  muncul sebagai keadaan baru yang lahir 

akibat kemajuan zaman. Pendidikan pada era global dituntut untuk 

mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal kualitas pengajaran, biaya 

maupun sumber daya manusia yang profesional. Dunia pendidikan memiliki 

persoalan yang kompleks dari persoalan makro dan mikro. Persoalan makro, 

pendidikan merupakan keadaan pembelajaran seperti ekonomi, sosial, budaya 

yang terkait dengan proses pendidikan, meliputi transfer knowledge, transfer 

of competency, dan transfer of  value. Sedangkan persoalan mikro, 

pendidikan berkaitan dengan kepemimpinan, kemandirian dan mutu 

sekolah/madrasah. Hal tersebut dapat ditentukan oleh terwujud atau tidaknya 

interaksi dan kerja sama yang baik dari unsur-unsur human resource dan 

human resource yang ada di sekolah/madrasah seperti kepala 

sekolah/madrasah, guru, siswa, karyawan dan masyarakat (orang tua wali 

murid) (Sudarmayanti, 2008). Keberhasilan lembaga pendidikan dalam  

mencapai tujuannya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor siswa, 

tenaga pengajar, tenaga administrasi, kurikulum, metode mengajar, sarana 

dan prasarana yang tersedia. 

Pengelolaan mutu pendidikan  merupakan suatu tantangan yang 

dihadapi sekolah/madrasah, perguruan tinggi maupun universitas. Mutu bagi 

institusi merupakan hal utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas 



 2

penting, salah satunya yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam peradaban manusia. 

Manusia yang beradap merupakan manusia yang berilmu pengetahuan. Oleh 

karenanya, sebagai makhluk yang beradab harus selalu belajar untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menghadapi segala 

persoalan yang harus dihadapi. Pada proses pembelajaran, terdapat suatu 

proses yang senantiasa mengalami perubahan yaitu pendidikan. Pada 

fenomena ini, diharapkan dapat mengembangkan kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan yang tinggi dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan 

yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing.  

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, 

mengubah pengetahuan, ketrampilan dan sikap, serta perilaku seseorang atau 

kelompok dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan manusia melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Proses pendidikan 

menunjukkan adanya aktivitas atau tindakan aktif dan interaksi dinamis yang 

dilakukan secara sadar dalam usaha untuk mencapai tujuan (UU RI, 2003) 

Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami berbagai perubahan 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat 

menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi. 

Perubahan dan permasalahan tersebut meliputi pasar bebas (free trade), 

tenaga kerja bebas (free labour), perkembangan informasi, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dahsyat 

(Mulyasa, 2009) 
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Pada sisi lain, bangsa Indonesia mengalami keadaan dramatis, yakni 

rendahnya daya saing sebagai salah satu indikator bahwa pendidikan belum 

sepenuhnya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Hal Ini 

merupakan tugas bagi seluruh komponen pemerhati pendidikan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Upaya menciptakan sistem pendidikan yang baik 

untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaharui 

visi, misi, dan strategi pendidikan nasional serta mengimplementasikannya 

pada lapangan. Hal itu diperlukan untuk pengembangan kapasitas (capacity 

building) disegala aspek kehidupan menuju kepemerintahan (kelembagaan) 

yang baik secara berkelanjutan. Upaya untuk pengembangan kapasitas 

(capacity building) pada kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 

pendidikan, baik secara formal maupun informal.  

Pengembangan kapasitas ada kaitannya dengan mutu pendidikan dan 

sistem yang ada di sekitarnya. Kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai 

kemampuan manusia, kemampuan institusi/lembaga, dan juga kemampuan 

sistemnya (Lim, 2008) serta mencakup sistem manajemen, kebijakan, 

strategi, dan peraturan.  

Pengembangan kapasitas (capacity building) merupakan suatu proses 

yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu 

sistem untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan 

kapasitas (capacity building) dilaksanakan di berbagai tingkatan yang 

mencakup berbagai macam aspek, mulai dari sumberdaya manusianya 
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maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya. Tujuan 

pengembangan kapasitas secara umum adalah agar individu, organisasi 

maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi. Sedangkan dalam 

konteks pembangunan dewasa ini,  menciptakan tata keperintahan yang baik 

atau yang lebih dikenal dengan good governance. Suatu kondisi 

kepemerintahan yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab 

persoalan-persoalan dunia saat ini ( Daniel, 2001). 

Begitu juga disebuah lembaga pendidikan (formal khususnya) sangat 

diperlukan dengan adanya pengembangan kapasitas (capacity building) baik 

dari manajemen sumberdaya, material, maupun teknologinya. Untuk sampai 

pada kemampuan mengatur penyelenggaraan dan pendidikan dengan baik di 

setiap satuan pendidikan (khususnya formal), diperlukan program yang 

sistematis dengan melakukan pengembangan kapasitas (capacity building). 

Untuk melakukan kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) perlu 

tahapan-tahapan agar dapat terarah dan terukur. Terdapat empat tahapan yang 

perlu dilalui untuk kegiatan tersebut, yaitu pertama; tahap pra-format,  kedua; 

tahap formalitas, ketiga, dan keempat; tahap otonomi (Nurhayati, 2010). 

Tahap tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu pada kelompok satuan 

pendidikan. 

Pada tahun 2008/2009 Departemen Pendidikan Nasional, 

melaksanakan beberapa program alternative untuk meningkatkan Angka 

Partisipasi Kasar (APK) pada daerah dengan APK yang rendah dalam rangka 
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program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Upaya 

peningkatan APK tersebut salah satunya dengan perluasan akses pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs). Pelaksanaan program tersebut 

dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang 

Kelas Baru (RKB) di sekolah/madrasah yang over-capacity, yaitu Program 

Pengembangan SD/MI-SMP/MTs Satu Atap untuk daerah terpencil, terpencar 

dan terisolir (Australia-Indonesia Basic Education Program, 2017). 

Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir umumnya SMP/MTs 

belum didirikan atau SMP/MTs yang sudah ada berada di luar jangkauan 

lulusan SD/MI setempat. Dikarenakan jumlah lulusan SD/MI di daerah 

tersebut pada umumnya relative sedikit, maka pembangunan Unit Sekolah 

Baru SMP/MTs dipandang tidak efisien, dilain pihak di daerah tersebut 

biasanya merupakan daerah-daerah di mana APK SMP/MTs masih rendah 

dan merupakan tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan 

pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.  

Salah satu cara yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti 

tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP/MTs ke lokasi konsentrasi 

anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs tersebut 

dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu di SD/MI yang sudah 

ada atau bisa disebut sebagai SD/MI-SMP/MTs Satu Atap. Pengembangan 

SD/MI-SMP/MTs Satu Atap ini menyatukan lokasi SMP/MTs dan lokasi 

SD/MI dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana prasarana 

yang ada pada SD/MI yang telah ada tersebut. 
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Tujuan dari pada didirikannya SMP/MTs Satu Atap adalah 

memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung 

SMP/MTs pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang 

tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun, 

mendekatkan SMP/MTs dengan SD/MI pendukungnya, serta memberikan 

kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar.  

Menurut pengamatan peneliti, melalui pra-penelitian bahwa 

sekolah/madrasah yang menggunakan sistem Satu Atap adalah SMP N 4 

Tengaran. Pengembangan kapasitas (capacity building) melalui sistem Satu 

Atap, merupakan potret dari penggunaan sistem kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan tujuan meminimalisir angka putus sekolah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di tempat yang terpencil, 

terpencar, terisolir, dan sulit dijangkau.   

Meskipun tempat tinggal mereka terpencar, terisolir, dan sulit 

dijangkau, tetapi cita-cita yang ingin mereka capai sama dengan anak yang 

tinggal di perkotaan. Kunci utama keberhasilan sebuah lembaga pendidikan 

yaitu kepala sekolah/madrasah yang memiliki semangat juang yang tinggi 

untuk menuntaskan wajar 9 (sembilan) tahun di pedalaman melalui sistem 

Satu Atap yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan 

pemanfaatan sumber daya guru dan staff, serta sarana prasarana yang tersedia 

agar mutu pendidikan bisa terarah sesuai dengan tujuan  Nasional yang telah 

ditetapkan dan Standar Nasional yang telah dirumuskan. Tidak terkecuali 
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dengan adanya pengembangan kapasitas (capacity building) melalui sistem 

Satu Atap ini bukan hanya mengimplementasikan melalui ilmu pengetahuan 

tetapi juga mentransferkan nilai-nilai agama Islam dan mengamalkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Satu Atap. Sekolah ini memiliki 

keunikan karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah dengan 

sebelumnya. Sekolah satu atap merupakan gabungan antara dua sekolah  yaitu 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta hanya memiliki satu 

kepemimpinan Kepala Sekolah. Sekolah satu atap yang digunakan sebagai 

objek penelitian yaitu sekolah yang lokasinya jauh dari kotadan dengan 

keadaan lingkungan yang desa atau rumahnya saling berjauhan. Jadi sekolah 

satu atap ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan pengamatan peneliti, melalui pra-penelitian 

bahwa sekolah/madrasah yang menggunakan sistem Satu Atap adalah SMP N 

4 Tengaran. Pengembangan kapasitas (capacity building) melalui sistem Satu 

Atap, merupakan potret dari penggunaan sistem kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan tujuan meminimalisir angka putus sekolah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di tempat yang terpencil, 

terpencar, terisolir, dan sulit dijangkau. 

Karakter lainnya, bahwa SD dan SMP merupakan masa-masa 

peralihan remaja berdasarkan usia perkembangan, sehingga Kepala Sekolah 

maupun tenaga pengajar harus memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan 
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sekolah. Keunikan lainnya adalah adanya kebutuhan sarana prasarana sekolah 

dasar maupun sekolah menengah pertama dimana kebutuhan sarana tersebut 

belum terpenuhi untuk masing-masing sekolah. Pada perspektif siswa 

penyelenggaraan sekolah dasar berlanjut ke sekolah menengah pertama dapat 

menimbulkan kejenuhan siswa dalam mengikuti jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Siswa SD yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 

tersebut serasa belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Secara 

strategis geografis keberadaan SMP Negeri 4 Tengaran dibutuhkan oleh 

masyarakat sekitar Tengaran. Jumlah SD maupun SMP yang terjangkau di 

daerah sekitar SMP Negeri 4 Tengaran jaraknya cukup jauh. Hal inilah yang 

membuka peluang dan kesempatan besar sehingga SMP Negeri 4 Tengaran 

saat ini terus tumbuh dan berkembang. Permasalahannya adalah keterbatasan 

mengulang sumber daya manusia yang semula hanya terbatas pada 

pengelolaan sekolah dasar harus dihadapkan pada dua pengelolaan sekolah 

yang memiliki perbedaan karakter antara sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama. 

Berdasarkan pada uraiaan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Manajemen Pengembangan Kapasitas 

(Capacity Building) Melalui Sistem Satu Atap dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini memiliki 

empat rumusan masalah: 
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1. Bagaimanakah perencanaan (planning) pengembangan kapasitas (capacity 

building) melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SMP Negeri 4 Satu Atap Tengaran? 

2. Bagaimanakah pengorganisasian (organizing) pengembangan kapasitas 

(capacity building) melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Negeri 4 Satu Atap Tengaran? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan (actuating) pengembangan kapasitas (capacity 

building) melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SMP Negeri 4 Satu Atap Tengaran? 

4. Bagaimanakah evaluasi (evaluating) pengembangan kapasitas (capacity 

building) melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SMP Negeri 4 Satu Atap Tengaran? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Perencanaan (planning) pengembangan kapasitas (capacity building) 

melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 4 Tengaran. 

2. Pengorganisasian (organizing) pengembangan kapasitas (capacity 

building) melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SMP Negeri 4 Tengaran, 
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3. Pelaksanaan (actuating) pengembangan kapasitas (capacity building) 

melalui sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 4 Tengaran, 

4. evaluasi (evaluating) pengembangan kapasitas (capacity building) melalui 

sistem Satu Atap dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 

Tengaran 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manajemen capacity building di dalam sebuah lembaga formal khususnya 

dalam mengetahui kerangka kerja melalui sistem Sekolah Satu Atap, baik 

dari segi sumberdaya, sarpras, dan gaya manajemennya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi:  

a. Pemerintah Pusat dan Daerah 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meningkatkan APK (Angka 

Partisipasi Kasar) satu atap di SMP/MTs yang notabene berlokasi di 

daerah terpencil, terisolir, dan terpencar sebagai bahan untuk 

manajemen capacity building untuk menuntaskan wajar 9 (Sembilan) 

tahun. 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten 

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan masukan sebagai dasar 

pembinaan sekolah satu atap yang lain. 
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c. Sekolah/Madrasah yang Bersangkutan 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi 

sekolah/madrasah dalam mengembangkan lembaganya terutama 

melalui sistem satu atap ini diharapkan dalam proses pembelajaran bisa 

lebih efektif dan efisien. 

d. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran pengelolaan 

capacity building untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa 

terealisasikan melalui sistem Satu Atap ini secara tepat guna dan tepat 

sasaran 

e.  Insan Pendidik dan Pengelola Pendidikan 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan referensi dalam 

merumuskan mutu kebijakan kepala sekolah Satu Atap ini, dan bisa 

meningkatkan keprofesionalitasnya sebagai pendidik dan tenaga 

kependidikan. 


