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BAB I  
PENDAHULUAN  

  
A.   Latar Belakang Masalah  

Rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan  

menjadi salah satu masalah serius yang sedang dihadapi Indonesia. Banyak pihak  

berpendapat bahwa rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang  

menghambat penyediaan sumberdaya manusia untuk memenuhi tuntutan  

pembangunan bangsa di berbagai bidang. Hal ini dikemukakan oleh Muhaimin  

dalam sambutannya seperti dikutip oleh Jalal yang menyatakan bahwa:  

pendidikan di Indonesia dihadapkan pada  tiga permasalahan pokok yang  

mendasar. Permasalahan tersebut meliputi tidak meratanya pendidikan,  

rendahnya mutu pendidikan, dan lemahnya manajemen pendidikan.  

“Pendidikan nasional Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa  

permasalahan yang menonjol, yaitu: 1) masih rendahnya pemerataan  

memperoleh pendidikan; 2) masih rendahnya mutu dan relevansi  

pendidikan; dan 3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping  

belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di  

kalangan akademisi dan kemandiri an”   (Muhaimin dalam Jalal dan  

Supriadi, 2001: 1) .   

  

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari hasil studi  

kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh  The International  

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) yang  

menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada  pada urutan 26 dari 27 negara  



peserta studi. Sementara untuk tingkat SLTP, studi terhadap kemampuan 

matematika siswa SLTP menempatkan siswa Indonesia pada urutan 34 dari 38  

negara, dan untuk IPA  berada pada urutan ke 32 dari 38 negara peserta. Dilihat  

dari ukuran Human Development Index  menurut laporan  UNDP tahun 2002  

seperti dikutip oleh Irawan, dkk (2004: 8), mutu sumber daya manusia Indonesia  

termasuk sangat rendah, yaitu berada pada peringkat ke 110.   

Tabel 1    

Peringkat Human Development Index/ Indeks Sumber Daya Manusia (HDI)  

 Rank  Negara  1975  1980  1985  1990  1995  2000  

1  Norway   0.859  0.877  0.888  0.901  0.925  0.942  

2  Sweden   0.863  0.872  0.883  0.894  0.925  0.941  

3  Canada  0.868  0.883  0.906  0.926  0.932  0.940  

25  Singapore  0.722  0.755  0.782  0.816  0.857  0.885  

26  Brunei   ...  ...  ...  ...  ...  0.856  

59  Malaysia  0.616  0.659  0.693  0.722  0.760  0.782  

70  Thailand  0.604  0.645  0.676  0.713  0.749  0.762  

77  Phillippines   0.652  0.684  0.688  0.716  0.733  0.754  

109  Vi etnam  ...  ...  0.583  0.605  0.649  0.688  

110  Indonesia  0.469  0.530  0.582  0.623  0.664  0.684  

127  Myanmar  ...  ...  ...  ...  ...  0.552  

130  Cambodia  ...  ...  ...  0.501  0.531  0.543  

Sumber: UNDP 2002  

Keterpurukan pendidikan di Indonesia tersebut dikemukakan dalam  



gugatan yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan  

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) atas UU APBN 2006. Gugatan kedua  

organisasi pendidik tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu keterpurukan  

pendidikan Indonesia dianggap sudah pada taraf mengkhawatirkan dan bahwa  

UU APBN melanggar amanat amandemen UUD 1945 yang disahkan pada tahun  

2002 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran  

pendidikan sebesar 20%. Keterpurukan pendidikan Indonesia menurut PGRI dan 

ISPI seperti dikutip oleh Yunus, salah seorang pengurus PGRI, terlihat dari belum  

tuntasnya pendidikan dasar ( universal education) yang menjadi  moral obligation  

setiap pemerintahan meskipun Indonesia telah 60 tahun merdeka. Hal ini terlihat  

dari adanya fakta bahwa  masih ada satu juta anak usia SD yang masih belum  

mempunyai sekolah maupun guru tetap, dan 2,7 juta anak usia SMP yang sama  

sekali tidak mempunyai sekolah (Kompas, Sabtu 14 Januari 2006 halaman 6).     

Di sisi lain rendahnya mutu pendidikan di Indonesia terkait dengan  

skenario yang digunakan pemerintah dalam membangun pendidikan, yang selama  

ini lebih menekankan pada pendekatan  input  – output. Pemerintah beranggapan  

bahwa dengan meningkatkan  input maka dengan sendirinya  output pun akan  

meningkat. Berdasar atas keyakinan tersebut, kebijakan dan upaya yang ditempuh  

pemerintah adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan guru,  

menatar guru, dan menyediakan dana operasional pendidikan secara lebih  

memadai. Dari kenyataan tersebut dapat diperoleh gambaran umum bahwa  

pendekatan  input  – output  secara makro belum dapat menjadi jaminan  

peningkatan mutu sekolah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan mutu  



pendidikan (Koster, 2002: 1).   

Pendekatan  input  – output  yang bersifat makro yang dilakukan  

pemerintah kurang memperhatikan aspek yang bersifat mikro, yaitu proses yang  

terjadi di sekolah. Dengan kata lain, dalam membangun pendidikan selain  

menggunakan pendekatan makro seharusnya juga disertai dengan adanya  

pendekatan yang bersifat mikro yaitu dengan memberikan fokus secara lebih luas 

pada institusi sekolah yang berkenaan dengan kondisi keseluruhan sekolah seperti  

iklim sekolah dan individu-individu yang terliabt di sekolah, baik guru, siswa dan  

kepala sekolah serta peranannya masing-masing dan hubungan  yang terjadi  satu  

sama lain. Hal ini dikemukakan oleh Brookover  (Brookver dalam Koster, 2002:  

2) yang menyatakan bahwa  input sekolah merupakan hal penting, namun yang  

lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut.    

Berbagai upaya sudah di lakukan untuk memperbaiki pendidikan dari  

keterpurukan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan  

mendelegasikan pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah. Hal ini dilakukan  

dengan harapan agar daerah yang paling mengetahui akan kebutuhannya dapat  

mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi.  

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 yang diamandemen  

menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan  

keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan  

masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masing-masing, maka sebagai  

konsekwensinya pembiayaan beralih dari pusat ke daerah. Hal ini tertuang dalam  

pasal 8 UU No. 32 tahun 2004 (Mulyasa, 2002: 5).   



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.  

Konsep otonomi berperan untuk mewujudkan kemandirian dan  

profesionalisme manajemen pendidikan nasional yang pada gilirannya akan dapat  

meningkatkan  mutu dan efisiensi pendidikan. Kesenjangan mutu dan efisiensi  

pendidikan saat ini salah satunya dipengaruhi oleh pengelolaan pendidikan yang  

terpusat.  Span of control yang terlalu jauh dimana pemerintah pusat tidak pernah  

memahami setiap daerah atau lembaga pendidikan. Dalam kerangka otonomi  

pendidikan, pemerintah pusat perlu lebih berperan dalam menghasilkan  

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 (Depdiknas, 2005: 2)  

Peranan daerah yang perlu diperbesar tidak hanya menyangkut tugas- 

tugas dekonsetrasi dan perbantuan tetapi bahkan harus menyangkut wewenang  

dan kebijaksanaan untuk mengatur dan mengurus sistem pendidikan yang efisien  

dan bermutu sesuai dengan keadaan dan permasalahan masing-masing. Terkait  



dengan hal ini pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  

Nasional mengamanatkan agar negara memiliki Standar Nasional Pendidikan  

(SNP) yang dimaksudkan sebagai acuan pengembangan dan  pengendalian 

pendidikan yang meliputi pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana  

dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Undang-Undang nomor  

20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup  

standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana,  

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Depdiknas, 2005: 1).  

Salah satu aspek dari Standar Nasional  Pendidikan  (SNP) adalah aspek  

proses belajar mengajar dan penilaian. Proses pembelajaran  merupakan  

serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan  

satu sama lain. Pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai hasil yang  

diinginkan. Hasi l pembelajaran yang dimaksud adalah bukan sekedar siswa  

mendapatkan nilai yang tinggi, melainkan siswa harus mampu mengembangkan  

potensinya untuk meningkatkan kecakapan hidup yang diperlukan guna  

mengatasi dan menyelesaikan problema kehidupan yang dihadapi .  

Proses pembelajaran tidak boleh hanya berhenti sampai penguasaan  

bahan ajar saja, melainkan harus sampai terakumulasi menjadi kecakapan hidup  

(life skill). Isi pembelajaran yang diberikan harus mampu memberikan makna  

(meaningful) bagi anak didik, di sisi  lain proses pembelajaran harus mampu  

memberikan situasi yang menyenangkan  (joyful) bagi anak didik, dengan  

mengoptimalkan potensi dan tipologi anak didik.  Hal ini sessuai dengan apa yang  



dikatakan oleh Whitehead (dalam Soedarminto, 1991: 16) yang menyatakan  

bahwa bila proses pembelajaran dapat merangsang, menantang dan 
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menyenangkan sampai pada tingkat  “joy of discovery” diharapkan proses  

pembelajaran itu akan bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses  

penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan.  

Dalam kaitan ini  UNESCO melalui  "the International Commission on  

Education for the Twenty-first Century" yang dipimpin oleh Jacques Delors  

sebagaimana dikutip Soedijarto (2000: 85) menyatakan bahwa untuk memasuki  

abad ke-21, pendidikan perlu dimulai dengan empat pilar proses pembelajaran ,  

yaitu : (1)  learning to know, (2)  learning to do, (3)  learning to be, dan (4)  

learning to live together. Lebih lanjut Soedijarto menyatakan bahwa proses  

pembelajaran ideal ini dengan sendirinya akan selalu berorientasi pada  

kepentingan dan kebutuhan peserta didik dan akan dapat menghasilkan manusia  

terdidik yang mampu membangun masyarakatnya. Dengan demikian maka  

peserta didik diharapkan akan merasakan manfaat dari pendidikan.  

Bahan ajar dalam pendidikan teknologi dikembangkan  atas dasar: (1)  

pokok-pokok bahasan yang paling esensial dan representatif untuk dijadikan  

objek belajar bagi pencapaian tujuan pendidikan, dan (2) pokok bahasan, konsep,  

prinsip atau  mode of inquiry, sebagai objek belajar yang memungkinkan peserta  

didik  dapat mengembangkan dan memiliki kemampuan untuk berkembang,  

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan dan memanfaatkannya  

untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak teramalkan (Soedijarto, 2000:  



19-51).    
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Pendidikan di abad pengetahuan menuntut  adanya manajemen  

pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan.  

Lembaga -lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya  

secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar  

mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah,  

penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat. Untuk itu,  

lembaga penidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan  

pemberdayaan dalam berbagai aspeknya.  

Guna membatasi pembahasan dalam penelitian agar tidak terlalu bias,  

penelitian ini difokuskan pada aspek pengelolaan sekolah atau manajemen  

sekolah yang meliputi aspek-aspek  kurikulum dan program pengajaran, tenaga  

kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan hubungan  

sekolah dan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.  

Dalam kerangka  memberikan  life skill kepada anak didik, Direktorat  

Pendidikan Lanjutan Pertama (Dit. PLP) melakukan rintisan pengembangan  

Sekolah Standar Nasional  (SSN) yang diharapkan dapat menjadi contoh wujud  

nyata dari sekolah yang dimaksudkan dalam SNP dan menjadi acuan atau rujukan  

sekolah lain dalam mengembangkan diri, sesuai dengan standar nasional. Salah  

satu sekolah rintisan program penyelenggaraan SSN adalah SMP Negeri 2 Cepu.  

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan  

penelitian dengan mengangkat judul: “Pengelolaan Sekolah Berdasarkan Sekolah  



Standar Nasional (SSN) (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Cepu)”. 

B.  Identifikasi Masalah  

Sesuai survei yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, diperoleh  

banyak informasi tentang pelaksanaan pengelolaan pendidikan sekolah standar  

nasional. Di antara masalah tersebut adalah sebagai berikut:   

1.  Pengelolaan Sekolah Standar Nasional dengan  tujuan meningkatkan mutu  

pendidikan dasar dalam rangka implementasi otonomi penyelenggaraan  

pendidikan belum dapat dilakukan di seluruh sekolah.  

2.  Pelaksanaan proses pengembangan model Sekolah Standar Nasional yang  

efektif bagi pendidikan dasar di Cepu belum  sepenuhnya berhasil sesuai apa  

yang diharapkan.  

3.  Belum diketahuinya data tentang dampak kelebihan, kelemahan dan  

efektifitas model pengelolaan Sekolah Standar Nasional bagi pendidikan  

dasar di Cepu secara jelas.  

4.  Pengembangan sekolah standar nasional yang mengembangkan sistem  

manajemen berbasis sekolah sebagai percontohan bagi sekolah-sekolah di  

sekitarnya belum dilaksanakan secara optimal .  

C.   Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan dalam  

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.  Bagaimana  pengelolaan sekolah yang mengacu pada Sekolah Standar  

Nasional  (SSN) di SMP Negeri 2 Cepu?   

2.  Bagaimana upaya  yang dilakukan untuk memperbaiki   pengelolaan sekolah  



berdasarkan Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Cepu?  

D.  Tujuan  Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilaku  

kannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1.  Pengelolaan sekolah  yang mengacu pada Sekolah Standar Nasional (SSN) di  

SMP Negeri 2 Cepu dalam rangka implementasi otonomi penyelengga raan  

pendidikan.  

2.  Upaya yang dilakukan  untuk memperbaiki  pengelolaan sekolah yang  

mengacu pada Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 2 Cepu.   

E.   Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan  

proses penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Sekolah Standar  

Nasional di SMP Negeri 2 Cepu dan pada umumnya semua SMP di Cepu, baik  

secara teoritis maupun secara praktis.  

1.  Manfaat Teoritis  

a.  Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian  

diharapkan dapat  menambah bahan kajian, khususnya pada SMP Negeri 2  

Cepu dan pada umumnya pada karakteristik yang sama.   

b.  Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada  

Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas  

Muhammadiyah Surakarta.  

c.  Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan  

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian survai  



mengenai manajemen sistem pendidikan.  

2.  Manfaat Praktis  

a.  Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat  

digunakan sebagai model dalam mengimplementasikan manajemen  

peningkatan mutu berbasis sekolah di SMP Negeri 2 Cepu dan pada  

umumnya semua SMP di Cepu.  

b.  Sebagai gambaran bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora  

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan  di daerah dalam rangka  

pengembangan dan pengendalian pendidikan yang mengacu pada standar  

yang ditetapkan secara nasional. 


