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ABSTRAK 

MUH HAMIDI  Implementasi Otonomi Sekolah di Era Otonomi Daerah (Studi 
Multi Kasus di SD N 1 Kutoarjo, SD Muhammadiyah Kutoarjo dan SD N 2 Pacor 
Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo) Tesis Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2005/2006. 
 
 Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implementasi Otonomi 
Sekolah Dasar. Karena keterbatasan penulis dalam segala hal, penelitian hanya 
penulis lakukan di tiga SD  yaitu : SD N 1 Kutoarjo, SD Muhammadiyah Kutoarjo 
dan SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. 
 Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam 
bentuk naturalistik. Subyek penelitiannya meliputi Kepala Sekolah, Guru,  dan 
Komite Sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tak bersruktur, 
observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan analisis data selama 
peneliti di lapangan dan analisis data pasca penelitian di lapangan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Otonomi Sekolah tergolong 
baik, karena di tiga SD obyek penelitian sudah mendapatkan sosilaisasi dari 
Managing Basic Education (MBE). Semua unsur dari masing-masing sekolah paham 
terhadap Otonomi Sekolah. Implementasi Otonomi Sekolah di SD obyek penelitian 
dilaksanakan secara baik. Implementasi Otonomi Sekolah meliputi sembilan hal, 
yaitu: 1. Perencanaan dan evaluasi, 2. Pengelolaan Kurikulum, 3. Pengelolaan Proses 
Belajar Mengajar, 4. Pengelolaan Ketenagaan, 5. Pengelolaan Fasilitas,                      
6. Pengelolaan Keuangan,   7. Pelayanan Siswa, 8. Hubungan Masyarakat, dan           
9. Pengelolaan Iklim Sekolah. Hambatan yang paling menonjol dalam pelaksanaan 
Otonomi Sekolah adalah  minimnya keuangan, lemahnya SDM, perubahan kurikulum 
yang tidak dimbangi dengan sosialisasi yang matang, rumitnya administrasi 
kurikulum, dan kadang kala masih adanya intervensi dari pihak atasan.  
 Otonomi Sekolah dipandang sebagai kewenangan sekolah untuk mengatur 
kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga 
sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua 
stakeholders sekolah perlu memahami agar dapat mengimplementasikannya yang 
akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu sekolah harus :         
1. mengembangakan potensi siswa, 2. program  yang ditawarkan mampu memberi 
nilai tambah bagi masyarakat, 3. kemaunan dan kemampuan warga  sekolah ada 
peningkatan, 4. mendapat  dukungan dari fihak stakeholders, dan 5. berupaya 
menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 
 
 
Kata Kunci :  Otonomi, otonomi sekolah, pemahaman, implenentasi, hambatan . 
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ABSTRACT 
 
MUH HAMIDI . School Autonomy Implementation in the Era of District 

Autonomy. ( Multi Case Study in SD N I Kutoarjo, SD Muhammadiyah Kutoarjo and 
SD N 2 Pacor in Kutoarjo Subdistrict, Purworejo Regency). Thesis of After Degree 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta in the year 2005 / 2006. 
 

The objective of this thesis is to find out the implementation of Elementary 
School Autonomy. Because of the limitation of the writer in every aspect, so the 
writer only held the research in three schools which are : SD N 1 Kutoarjo, SD 
Muhammadiyah Kutoarjo and SD N 2 Pacor Kutoarjo Subdistrict, Purworejo 
Regency. 

The reseach in this thesis uses a qualitative approach in the naturalistic form. 
The subject of the reseach includes the principals, teachers, and School Committe. 
Data collecting is done through unstructured interview, observation, and 
documentation. Data analysis is carried out by analyzing data on location and 
analyzing data after the research on site. 

The result shows that the understanding of School Autonomy is in good 
classification, since in those three school have already had socialization from 
Managing Basic Education ( MBE ). All of the school’s elements from earch School  
Autonomy . School Autonomy Implementation in those school is carried out well. 
School Autonomy Implementation  includes nine things, which are :  1. Planning and 
Evaluation.  2. Curriculum Management. 3.  Learning Theaching Process 
Management.  4.  Employment Management.  5.  Facility Management.  6.  Funding 
Management.  7. Student Service.  8.  Society Realitionship, and  9.  School 
Environment Management. The most difficult problem in School Autonomy 
Implementation are lack of funding, lack of human resources, the changes of 
curriculum which are not equalized with good socialization, the complicated 
administration of curriculum, and sometimes there is still an intervention from 
superior. 

School Autonomy is considered as a school authority in requlating the 
school’s needs according to their own intention based from the school element 
aspiration which is appropriate with the latest regulation. 

All school’s stakeholders should understand, so they can implement it. 
Finally, it will give a raise to the quality of education.  Therefore, school should :     
1.  Develop student’s potential.  2.  Program which is offered could give great value 
for society.  3.  There is an increase of willingness and ability from stakeholder.        
5. Try to create a condusive school environment 
 
Key words : Autonomy, school autonomy, understanding, implementation, difficulty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi konsep otonomi daerah telah membawa Indonesia menjadi 

“negara baru” dengan berbagai perubahan dari kondisi sebelumnya. Pemerintahan 

daerah yang dulu hanya menunggu konsep pembangunan dari pusat, kini telah 

mengubah diri dengan mengupayakan kreativitas tinggi untuk dapat berdiri 

sendiri sebagai daerah yang otonom. Hal ini berdampak pula pada otonomi 

sekolah. Dengan digulirkannya otonomi daerah, berdasarkan UU No. 22 dan 25 

tahun 1999, tentang otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang yang diberikan 

pusat terhadap daerah, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

Sekolah yang tadinya berdimensi pola-pola manajemen lama sekarang menjadi 

pola manajemen baru. Kewenangan sekolah kini bernuansa otonomi dan 

demokratis. Sekolah akan memiliki suatu kewenangan lebih besar dalam 

pengelolaan lembaganya. Tadinya kewenangan bersifat terpusat  sekarang 

partisipatif. Hal ini  membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut aktif 

berpartisipasi. 

Otonomi Sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal-hal 

yang diotonomikan adalah yang secara langsung berpengaruh kepada siswa 



(Condoli : 1995: 1). Otonomi sekolah sebagai keputusan-keputusan yang dibuat di 

tingkat sekolah sesuai dengan suatu kerangka garis pedoman dan kebijakan lokal, 

nasional (Dohou; 2002 : 18) Otonomi sekolah harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Maksudnya pelaksanaan otonomi sekolah bisa 

dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan 

kepada sekolah. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada sekolah harus 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan pemberian pendidikan 

tercapai. Tujuan pemberian otonomi sekolah tak lepas dari tujuan pemberian 

otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan 

pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Depdiknas, 99 : 61). 

Realisasi otonomi dalam pendidikan diberikan kepada penyelenggara 

pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki 

berbagai perangkat  dan unsur yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga 

kewenangan penyelenggaraan otonomi di bidang pendidikan adalah pada sekolah. 

Dengan demikian sekolah merupakan organisasi penyelenggara pendidikan yang 

langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang 

dihadapinya. Dengan demikian perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 

harus melibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. 



Otonomi pengelolaan sekolah mengandung arti bahwa sekolah diberi 

keleluasaan dalam mengelola sumber daya nya sesuai dengan prioritas kebutuhan 

sekolah bersama masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berperan membantu dan 

mengontrol penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional. 

Pemberian otonomi kepada sekolah merupakan upaya menampilkan kemandirian 

sekolah melalui pemberdayaan semua potensi yang tersedia guna meningkatkan 

mutu pendidikan.  

Pemberian otonomi terhadap sekolah, menyisakan tantangan yang sangat 

besar pada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, di saat mutu 

pendidikan di Indonesia disorot. Mutu pendidikan Indonesia belum memuaskan 

jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam perbandingan Internasional, 

sebagaimana dilaporkan TIMSS (tahun 1999), Indonesia berada pada urutan 32 

untuk IPA dan 34 untuk Matematika dari 38 negara peserta. Bahkan survey The 

Political and Economic Risk Concultacy (PERC) menyimpulkan bahwa sistem 

pendidikan di Indonesia berada pada tingkat terakhir dari 12 negara, dan 

Indonesia berada di bawah Vietnam, yang menempati peringkat 11 (Depdiknas, 

2003). 

Secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Purworejo belum dapat 

dikatakan baik. Hal ini dapat terlihat dari segi proses dan hasil. Proses pendidikan 

di Purworejo, belum terselenggara dengan optimal. Banyak gedung dan sarana 

belajar yang kurang memenuhi standar kwalitas dan kwantitas. Banyak guru yang 

belum memenuhi standar kwalifikasi pendidikannya apabila ditinjau dengan PP 



19 Tahun 2005. Dari segi output, hasil perolehan nilai Ujian Akhir Nasional 

(UAN) pendidikan di Purworejo belum mencapai memuaskan. Rata-rata nilai 

UAN siswa SLTP Purworejo berada pada  peringkat 16 dan SLTA berada pada 

peringkat 11 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan pada data 

tersebut, jelaslah bahwa pendidikan di Purworejo perlu ditingkatkan. Peningkatan 

ini harus dimulai dari manajemen sekolah guna peningkatan proses dan mutu 

secara total. 

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu 

pendidikan selama ini kurang atau belum memenuhi harapan. Pertama strategi 

pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang 

demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan 

telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar 

lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat 

menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. 

Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production 

function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan 

hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri (Umaedi; 1999:1) 

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, 

diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang 

diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan 



sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat 

dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali 

tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa 

pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input 

pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input 

pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu 

tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu 

pendidikan . Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan 

formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan 

layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan 

lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya 

untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan dapat 

dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan 

kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap 

terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar 

yang diatur dan disepakati  secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi 

keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini 

telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan 



mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi 

paling depan dalam kegiatan pendidikan. 

Pemberian kesempatan yang sangat besar pada sekolah untuk mampu 

mengembangkan potensi sekolah dalam kerangka otonomi sekolah, merupakan 

tantangan besar bagi stakeholders sekolah. Kontribusi mereka terhadap otonomi 

sekolah di era sekarang akan dipertaruhkan. Seberapa jauh mereka mampu dan 

akan memberikan kontribusinya bagi pelaksanaan otonomi sekolah dan seberapa 

jauh kontribusi mereka punya pengaruh terhadap keberhasilan otonomi sekolah 

masih menjadi pertanyaan besar.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Implementasi otonomi sekolah di setiap sekolah ternyata mempunyai ciri 

deskriptif yang berbeda antar sekolah. Sebagai sebuah pendekatan baru, tentu 

banyak faktor yang akan mempengaruhi penyerapan dan atau implementasi 

maksimal dari pendekatan otonomi sekolah. Ada banyak temuan masalah yang 

terkait dengan pendekatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar. Identifikasi 

masalah yang dapat ditemukan pada observasi awal dari rencana penelitian ini 

diantaranya: 

1. Keterbatasan pemahaman stakeholders Sekolah Dasar dalam implementasi 

pelaksanaan otonomi sekolah. 



2. Implenentasi otonomi sekolah yang masih tersendat-sendat. 

3. Keterbukaan manajen sekolah yang masih tersamarkan. 

4. Belum teridentifikasi secara mantap program sekolah dan kebutuhannya. 

5. Masih adanya faktor-gaktor penghambat pelaksanaan otonomi sekolah. 

6. Partisipasi stakeholders yang belum terlihat dalam implementasi otonomi 

sekolah. 

7. Peningkatan mutu pendidikan sebagai dampak pelaksanaan otonomi sekolah 

belum dapat teridentifikasi secara nyata dan teruji 

C.  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada Implementasi Otonomi Sekolah Dasar di era 

Otonomi Daerah. Fokus penelitian yang diungkap dalam penelitian ini meliputi; 

1. Analisa diskriptif pemahaman otonomi sekolah dan sosialisasi program. 

2. Analisa diskriptif terhadap implementasi otonomi sekolah yang meliputi 

manajenen sekolah dan kemandirian sekolah. 

3. Analisa faktor-faktor penghambat implenentasi otonomi Sekolah Dasar di Era 

Otonomi Daerah 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka penelitian ini 

menyusun rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut: 



1. Bagaimanakah pemahaman otonomi sekolah di SD N 1 Kutoarjo, SD 

Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo . 

2. Bagaimanakah implementasi otonomi sekolah di SD N 1 Kutoarjo, SD 

Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo . 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat otonomi sekolah di SD N 

1 Kutoarjo, SD Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, 

Kabupaten Purworejo. 

E. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. mengetahui pemahaman otonomi sekolah di SD N 1 Kutoarjo, SD 

Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ; 

2. mengetahui implementasi otonomi Sekolah di SD N 1 Kutoarjo, SD 

Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ; 

3. mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat otonomi sekolah di SD N 

1 Kutoarjo, SD Muhammadiyah, SD N 2 Pacor Kecamatan Kutoarjo, 

Kabupaten Purworejo. 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat pada 

penerapan pelaksanaan otonomi sekolah diberbagai sekolah khususnya di Sekolah 

Dasar. Manfaat yang diharapkan tidak hanya manfaat yang bersifat praktis, 

namun juga manfaat yang bersifat teoritis. 



Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dari penelitian ini akan 

dapat memunculkan wacana teoritis yang inovatif terkait dengan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah. Dengan demikian, wacana teoritis akan 

mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan implementasi 

otonomi sekolah di Sekolah Dasar maupun  di sekolah-sekolah lainnya. 

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat sebagai masukan atau informasi bagi stakeholders dalam 

mengimplementasikan pelaksanaan otonomi sekolah di Sekolah Dasar di era 

otonomi daerah. 

G.  Sistematika Penulisan 

   

 Tesis ini berjudul Implementasi Otonomi Sekolah Dasar di Era Otonomi 

Daerah, terdiri atas 5 bab. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tesis. Bab II berisi kerangka 

teori  yang memuat otonomi sekolah dalam kerangka otonomi daerah dan 

otonomi sekolah sebagai alternatif peningkatan mutu pendidikan. Bab III memuat 

metodologi penelitian, jenis penelitian, penentuan subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisa data validitas data dan prosedur kegiatan. Bab IV 

berisi tentang gambaran umum latar penelitian, hasil penelitian, pembahasan 

faktor faktor penghambat otonomi sekolah. Bab V berisi kesimpulan, implikasi, 

dan saran. 
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