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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Pendidikan berkualitas merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh 

seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Namun dalam kenyataanya, untuk 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan. Khususnya untuk  Indonesia, banyak penelitian yang telah dilakukan oleh 

berbagai lembaga penelitian mengenai kualitas pendidikan di Indonesia Hasilnya, 

hampir semua hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas/mutu pendidikan di 

Indonesia di setiap tingkat masih sangat memprihatinkan, apabila dibandingkan 

dengan mutu pendidikan di negara-negara lain.  

          Hasil survei Trends in International Mathematics and Sciences Study 

(TIMSS) pada tahun 2003  dibawah payung International Association for 

Evaluation of Education Achievement (IEA) menempatkan Indonesia pada posisi ke 

34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke 36 untuk bidang sains dari 45 negara 

yang disurvei (Rivai, 2008:49). Selain itu, pada tahun 2007 dilakukan penelitian 

oleh lembaga yang sama, Indonesia berada di posisi 35 dari 48 negara yang diteliti. 

Survey United Nation Development Program (UNDP) tahun 2007 Indonesia berada 

diperingkat 109 dari 174 negara. 

          Menyikapi tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, para pembuat 

kebijakan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  mulai mencoba  

membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat  mengangkat kualitas 
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pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan 

mutu dengan membuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Hal ini dilakukan dengan dasar pemikiran memperoleh pendidikan yang 

bermutu merupakan salah satu hak warga negara Indonesia 

          Harapan dari pengambil kebijakan, agar seluruh satuan pendidikan di wilayah 

NKRI memiliki standar yang sama, seperti yang tertuang di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP  bukanlah satu hal yang salah, dan 

bahkan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mengapresiasi  

kebijakan tersebut,  Dari peraturan pemerintah tersebut, paling tidak  dapat terlihat 

ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

negara Indonesia, yang menjadi permasalahan saat ini adalah kesiapan dari sekolah-

sekolah untuk merespon kebijakan tersebut.   

          Saat ini  satuan pendidikan yang berada di wilayah NKRI dibagi menjadi 

beberapa kategori, yaitu: sekolah formal standar atau sekolah potensial (calon SSN), 

Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dan Sekolah 

Berstandar Internasional (SBI). Masyarakat memberikan penilaian yang tidak baik  

berkenaan dengan sekolah RSBI dan sekolah SBI, baik dalam hal kualitas maupun 

dalam hal cara pengambil kebijakan di sekolah masing-masing. Para pembuat 

kebijakan di sekolah selalu  mengedepankan  predikat RSBI atau SBI yang sudah 

diperoleh,  seperti yang dimuat di harian Kompas 6 Juni 2012, menyatakan 

mahalnya biaya yang harus dibayar oleh orang tua untuk mendaftar ke sekolah RSBI 
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atau SBI. Adanya suara-suara tersebut membuktikan ada kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan di lapangan dan ini memerlukan penanganan secara tuntas, 

berdasarkan kondisi di atas di atas  Mahkamah Konstitusi membuat kepeutusan 

bahwa  sekolah RSBI dan SBI dibubarkan, seperti artikel yang terdapat dalam harian 

Kompas,  Mahkamah Konstitusi memutuskan RSBI tidak sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Keberadaan RSBI telah mengabaikan tanggung jawab negara 

untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua negara (Kompas, 3 Januari 

2013). 

          Bagaimanakah pengambil kebijakan  memutuskan bahwa satu sekolah 

mendapat predikat calon SSN, SSN dan SKM  perlu dikaji lebih dalam. Apakah 

sekolah yang telah mendapat predikat SSN telah sesuai dengan  persyaratan yang 

telah ditetapkan  para pembuat kebijakan. 

          Di Provinsi Lampung, pada tahun 2010 terdapat sepuluh Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang telah  mendapat berpredikat RSBI dari  184 SMK negeri dan 

swasta yang ada di provinsi Lampung. SMKN 1 Kotabumi adalah salah satu SMK 

yang mendapatkan predikat RSBI. Proses pemerolehan predikat RSBI mengikuti 

persyaratan yang ditetapkan oleh Depdiknas pada waktu itu. Dimana salah satu 

persyaratan dari RSBI adalah sekolah tersebut telah memiliki kategori SSN. Dengan 

kata lain seluruh RSBI adalah SSN (Depdiknas, 2010: 8).  Pemerolehan predikat 

SSN merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi seluruh warga SMKN 1 Kotabumi 

(pendidik, tenaga pendidik, peserta didik)  bahkan bagi kabupaten Lampung Utara. 

SSN membawa harapan akan adanya perbaikan kualitas tamatan.  

          Keberhasilan SMKN 1 Kotabumi untuk memperoleh predikat SSN adalah 

keberhasilan sekolah ini yang kedua kalinya dalam upaya pencitraan sekolah 
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khususnya dan pencitraan kabupaten Lampung Utara umumnya. Sebelumnya 

SMKN 1 Kotabumi telah memperoleh sertifikat  International Organization for 

Standarization (ISO) 9001:2000, pada tanggal 15 Desember 2005. yang lebih 

membanggakan lagi SMKN 1 Kotabumi adalah Sekolah yang pertama memperoleh 

ISO 9001-2000 di provinsi Lampung. Berdasarkan kedua keberhasilan di atas, 

penulis  tertarik untuk melakukan penelitian pada SMK Negeri 1 Kotabumi. 

          Dari kedua keberhasilan di atas ( SSN dan ISO),  sangat memungkinkan bagi 

SMKN 1 Kotabumi  untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan kualitas 

tamatan.  Sejalan  dengan predikat SSN, bagi sekolah berimplikasi banyak bantuan 

yang diperoleh. 

          Diperolehnya predikat SSN, SMKN 1 Kotabumi  memperoleh bantuan dari 

pemerintah daerah dan pusat dalam upaya peningkatan kualitas, berupa 

peningkatkan sarana dan prasarana sekolah, seperti  penambahan ruang-ruang kelas 

baru, penambahan alat praktik komputer, pengadaan media pembelajaran, 

pengadaan buku, sampai dengan pemberian dana yang dapat digunakan untuk 

mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan. Sebelum SMKN 1 Kotabumi 

memperoleh predikat SSN, sekolah ini telah menjadi sekolah favorit bagi calon 

peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMK bidang bisnis manajemen, 

dikarenakan sekolah ini berada di pusat kota, disamping bangunan fisik sekolah 

yang sudah tertata dengan baik, hal ini disebabkan SMKN 1 Kotabumi adalah salah 

satu sekolah yang dibangun dengan bantuan dana dari Asian Development Bank 

(ADB) pada tahun 1993, sehingga telah memiliki perencanaan yang matang. 

          Peneliti menemukan pemerolehan predikat SSN dan ISO 9001-2008, ternyata 

tidak memiliki dampak yang positif dengan prestasi yang diperoleh oleh peserta 
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didik, yang bila dibandingkan dengan prestasi yang diperoleh oleh peserta didik dari 

sekolah standar. Kondisi ini merupakan salah satu alasan mengapa peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut. 

Tabel 1. Perolehan nilai rata-rata ujian nasional SMK Sub Rayon 04.26 Tahun  

              Pelajaran 2011-2012 

 

 
No SEKOLAH NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL 

B. INDO B. INGGRIS MAT 

1 SMKN 1 KOTABUMI 8,16 7,19 7,43 

2 SMK SWASTA 8,36 8,01 7,03 

3 SMK SWASTA 8,03 7,88 7,00 

4 SMK NEGERI 7,08 7,24 6,52 

5 SMK NEGERI 7,92 7,52 7,85 

 

 

          Dari data di atas terlihat bahwa, untuk tiga mata pelajaran ujian nasional 

(Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika), prestasi rata-rata peserta didik 

dari  SMKN 1 Kotabumi adalah 8,16; 7,19; dan 7,43, lebih rendah dibandingkan  

prestasi rata-rata siswa SMK Swasta 1 adalah 8,36; 8,01; dan 7,03. Prestasi rata-rata 

SMK Swasta 2 adalah 8,03; 7,88; dan 7,00. Prestasi rata-rata SMK Negeri A adalah 

7,08; 7,24 dan 6,52. Prestasi rata-rata SMKN B adalah 7,92; 7,52 dan 7,85.   

          Dari data di atas, terlihat juga bahwa perbedaan hasil yang diperoleh oleh 

peserta didik yang berasal dari SMKN 1 Kotabumi, apabila dibandingkan dengan  

hasil peserta didik dari sekolah standar tidak begitu signifikan, pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, prestasi rata-rata siswa SMK swasta (8,36; 

8,01) lebih baik dibandingkan dengan prestasi  rata-rata siswa   SMKN 1 Kotabumi 

(8,16; 7,19),  dan untuk mata pelajaran Matematika, prestasi  rata-rata SMK Negeri 
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B ( 7,85) lebih baik dibandingkan dengan prestasi rata-rata siswa  SMKN 1 

Kotabumi (7,43). Data ini memberikan gambaran bahwa prestasi peserta didik  

SMKN 1 Kotabumi pada ketiga mata pelajaran yang diuji secara  nasional,  tidak 

begitu berbeda dibandingkan dengan prestasi peserta didik dari sekolah standar. 

          Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk diadakan 

penelitian tentang   manajemen sekolah standar nasional  di SMKN 1 Kotabumi , 

melalui pendekatan penelitian kualitatif. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

          Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah  

manajemen sekolah standar nasional di SMKN 1 Kotabumi. 

          Fokus di atas dirinci menjadi tujuh sub fokus, yaitu: 

1.2.1 Manajemen kurikulum di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.2 Manajemen proses pembelajaran di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.3 Manajemen penilaian di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.4 Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.5 Manajemen sarana prasarana di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.6 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMKN 1 Kotabumi. 

1.2.7 Manajemen pembiayaan di SMKN 1 Kotabumi. 

 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

          Pertanyaan penelitian dalam makalah ini adalah: 

1.3.1 Bagaimanakah  manajemen kurikulum di SMKN 1  Kotabumi? 

1.3.2 Bagaimanakah  manajemen proses pembelajaran di SMKN 1  

         Kotabumi? 
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1.3.3 Bagaimanakah manajemen penilaian di SMKN 1 Kotabumi? 

1.3.4 Bagaimanakah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan         

         di SMKN 1  Kotabumi? 

1.3.5 Bagaimanakah  manajemen sarana prasarana di SMKN 1 Kotabumi? 

1.3.6 Bagaimanakah   pelaksanaan MBS di SMKN 1 Kotabumi? 

1.3.7 Bagaimanakah  manajemen pembiayaan di SMKN 1 Kotabumi?          

     

1.4 Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan menganalisis tentang : 

Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan menganalisis tentang : 

1.4.1 Pelaksanaan manajemen kurikulum di  SMKN 1 Kotabumi. 

1.4.2 Pelaksanaan manajemen proses pembelajaran di SMKN 1 Kotabumi.  

1.4.3 Pelaksanaan manajemen penilaian di SMKN 1 Kotabumi. 

1.4.4 Pelaksanaan mnajemen pendidik dan tenaga kependidikan di  SMKN 1  

         Kotabumi. 

1.4.5 Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di SMKN 1 otabumi. 

1.4.6 Pelaksanaan MBS di SMKN 1 Kotabumi. 

1.4.7 Pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMKN 1 Kotabumi. 

 

1.5  Kegunaan Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.1.1 Hasil  penelitian  ini   bermanfaat  bagi   pengembangan  ilmu  pendidikan,     

            Khususnya   manajemen   sekolah   standar  nasional.    Alasannya   karena   
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            penelitian   ini   mengkaji   tentang   manajemen  sekolah standar nasional.  

 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara sebagai  masukan  

            mengenai manajemen sekolah standar nasional (SSN), dan dapat dijadikan  

            pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. 

1.5.2.2 Bagi  sekolah,  memberikan  informasi   tentang   kondisi  riil   manajemen  

            sekolah  standar  nasional  pada  SMKN 1 Kotabumi,  dan  dapat dijadikan   

            pertimbangan untuk perbaikan sekolah. 

1.5.2.3 Bagi     komite   sekolah,    memberikan    informasi   mengenai   apa   dan   

            bagaimana    pelaksanaan     manajemen      sekolah      standar     nasional,     

            sehingga    dapat      mendorong      tumbuhnya     partisipasi    masyarakat      

            terhadap   pendidikan. 

1.5.2.4 Bagi peneliti, menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan  

          tentang manajemen SSN. Selain itu, penelitian ilmiah ini sebagai salah satu  

          syarat   untuk   menyelesaikan   tugas   akhi   pada   program   pascasarjana,             

          magister  manajemen pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

          Universitas Lampung.  

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Manajemen   adalah  proses kerja sama melalui orang-orang atau kelompok   

         orang untuk mencapai tujuan organisasi diterapkan pada semua bentuk dan  

         jenis organisasi.  

1.6.2 Manajemen  pendidikan  adalah  proses  untuk   mengoordinasikan  berbagai  

         sumber  daya  pendidikan,  seperti  guru,  sarana  dan  prasarana  pendidikan   
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         seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya  untuk  mencapai  tujuan   

         dan sasaran pendidikan. 

1.6.3 Manajemen  sekolah  adalah  bagaimana  substansi-substansi  pendidikan di  

         suatu  sekolah  dapat   berjalan  tertib,  lancar  dan  benar-benar   terintegrasi  

        dalam  suatu  system  kerja  sama  untuk  mencapai tujuan secara efektif dan  

        efisien.   

 

1.6.4 Sekolah  Standar  Nasional  (SSN)  adalah  sekolah  yang  sudah memenuhi 

         standar nasional pendidikan (kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

         seluruh  wilayah  hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri 

         dari  delapan  standar  yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar 

         proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, 

         standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian). 

1.6.5 Manajemen Kurikulum adalah sebagai usaha bersama untuk mencapaitujuan 

pengajaran yang dikelola secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan 

sistematika. 

1.6.6 Manajemen Proses Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan diawali dengan 

perencananaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan sesudah proses 

pembelajaran. 

1.6.7 Manajemen Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik yang berguna untuk memantau proses dan kemajuan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

1.6.8 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan  untuk mengoptimalkan keberadaan  pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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1.6.9 Manajemen Sarana Prasarana adalah serangkain kegiatan untuk 

mengoptimalkan manfaat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

1.6.10 Manajemen Berbasi sekolah adalah model manajemen yang memberikan 

otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah. 

1.6.11 Manajemen Pembiayaan adalah serangkaian kegiatan yang mengoptimalakan 

pemerolehan dan pemanfaatan dana pada suatu sekolah. 

1.6.12 Mutu  pendidikan  adalah  terpenuhinya  harapan  dan  keinginan  pelanggan    

(peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  pendidik,   tenaga   kependidikan,          

masyarakat, pemerintah) 

1.6.13 SMKN 1 Kotabumi adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri    

         di  Kotabumi, bidang bisnis dan manajemen. 


