
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Deskripsi Teori 

 

 

2.1.1 Tinjauan Standar Nasional Pendidikan 

 

Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang 

di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau 

kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, 

atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, 

atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Wiley  dalam bukunya The 

Leader’s Guide to Standar  menyatakan bahwa: 

1. Standar adalah aturan main, Dengan demikian standar itu bukan 

sesuatu yang baru, melainkan telah melekat dalam kehidupan. 
2. Standar itu sedang-sedang saja (mediocity), menerapkan standar 

berarti bukan menetapkan kriteria yang paling unggul. 
3. Standar itu konsistensi, jika anda gunakan standar berarti  anda 

menetapkan harapan.  

4. Standar itu nilai tambah, jaka anda menerapkan standar maka harus 
fokus pada prioritas.  

5. Standar itu kejujuran kepada publik. Menerapkan standar berarti 
melaksanakan tugas dengan mendeskripsikan harapan dengan tepat 
dan memenuhi harapan sebagai penunaian kewajiban. 

6. Standar itu efektivitas, memenuhi standar artinya menehi kriteria 
mutu yang telah ditetapkan dalam tujuan.(Nukleus Smart.Konsep 

Dasar Penerapan Standar Sistem Pendidikan.16 Novesmber 2010. 
file:///http/konsep-dasar-penerapan-standar-sistem.html) 



Memahami definisi tersebut standar merupakan sesuatu yang digunakan 

sebagai patokan untuk mencapai sesuatu. Hal penting lain yang diperlukan 

dalam menerapkan standar adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana yang jujur dan objektif 

b. Patokannya ditetapkan secara kooperatif melalui kesepakatan. 

c. Efektivitasnya diukur dengan instrumen evaluasi sehingga dapat diketahui 

hasilnya melebihi, memenuhi, atau belum memenuhi standar. 

d. Penerapan standar ditentukan oleh  kualitas pengujian untuk menghasilkan 

data yang akurat. 

Sedangkan Standar menurut W.J. S. Poerwadarminta adalah “ukuran atau 

sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran “ . ( 

Syamsul Hadi Rukkiyah. Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah 

Nasional Berstandar Internasional.6Agustus2009.file:///http/standar-

nasional-pendidikan-dan-sekolah.html/). 

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Tilaar (2006:47)  standarisasi 

merupakan “suatu pengejawatan dari pahan all can be measured segala 

sesuatu dapat diukur, karena sesuatu dapat diukur maka akan tercapai 

efesiensi dan diketahui kualitas suatu benda ataupun suatu servis. 

Secara umum ada tiga alasan perlunya sebuah standarisasi bagi dunia  

pendidikan yaitu: 

a. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik. 

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia keta memerlukan ukuran 



untuk menilai sejauh mana warga negara Indonesia itu mempunyai misi 

yang sama, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat mengembangkan 

negara kesatuan tersebut.  

b. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi. Di 

dalam kehidupan global terjadi persaingan yang semakin lama semakin 

tajam, oleh sebab itu setiap warganegara perlu mengangkat dirinya sendiri 

di dalam kehidupan yang penuh persaingan. Kehidupan yang penuh 

persaingan bukan berarti kehidupan yang penuh permusuhan tetapi terus 

menerus memperbaiki diri denganmeningkatkan kemampuan diri agar 

supaya tidak menjadi budak dari bangsa-bangsa lain.  

c. Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan  

(progress). Setiap negara tidak menginginkan negaranya tertingggal dari 

bangsa-bangsa lain dan menginginkan menjadi sebuah negara maju. Untuk 

menjadi negara maju tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia 

yang tinggi yang bukan hanya menjadi konsumer dari produk-produk 

negara maju lainnya tetapi juga dapat berpartisipasi di dalam 

meningkatkan mutu kehidupan manusia.  

Ada enam alasan juga standar dijadikan kebutuhan yang diperlukan dalam 

dunia pendidikan di Indonesia yaitu: 

a. Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang 

Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu pula tidak 

mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuai yang 



diinginkan oleh masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi 

dana pendidikan nasional maupun daerah.  

b. Sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja 

sistem pendidikan nasional. Sebagai suatu sistem tentunya diperlukan 

suatu patokan atau ukuran sampai dimana sistem tersebut berhasil atau 

tidak.  

c. Anggota masyarakat global. Sebagai anggota masyarakat global, negara 

Indonesia berada di dalam pergaulan antar bangsa. Kualitas pendidikan 

merupakan indikator mutlak di dalam persaingan internasional. 

d. Melihat dari fungsi standar nasional pendidikan itu sendiri. Standar 

nasional pendidikan berfungsi untuk pengukuran kualitas pendidikan. 

Standar tersebut tentunya bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak 

berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan.  

e. Fungsi standar nasional pendidikan adalah penyusunan strategi dan 

rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar 

secara nasional seperti ujian nasional.  

Standar nasional pendidikan merupakan kumpulan komponen yang djadikan 

kriteria serta acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.19 

Tahun 2005, pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Standar Nasional 

Pendidikan adalah “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik  Indonesia”.   

 

 



 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diperlukan suatu 

acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara 

lain meliputi  kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan 

pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan : 

a. Pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik  

b. Proses pembelajarn yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong 

kreativitas, dan dialogis 

c. Hasil pendidikan yang bermutu dan terukur 

d. Berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 

e. Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan 

berkembangnya potensi peserta didik secara optimal 

f. Berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan 

pendidikan.  

g. Terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.  

Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang 

dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan 

pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan 

pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga 

dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparasi 

dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.  



Dalam PP No 19 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa”ruang 

lingkup standar nasional pendidikan meliputi : standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, stantar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan”. 

 

a. Standar Isi 

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan 

standar isi adalah”ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.  

Yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi 

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pelajaran. Standar isi 

tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. 

  

a. kerangka dasar dan struktur kurikulum  

Menurut UU No.20 Tahun 2003 ”kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar nasional 

pendidikan  pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “kurikulum untuk jenis 

pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 



kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran 

jasmani, olah raga, dan kesehatan”. 

Setiap kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik 

sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mempengaruhi 

pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua kelompok mata 

pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.  

Kurikulum dan silabus dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan 

menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca serta 

menulis, kecakapan berhitung, dan kecakapan berkomunikasi. 

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan 

melalui muatan dan kegiatan agama, kewarganegaraan, 

kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, 

olah raga dan kesehatan.  

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, akhlak mulia, 

kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan 

jasmani. 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan bahasa, matematika, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, 

kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal 

yang relevan.  



4. Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan 

dan kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan 

lokal yang relevan.  

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan 

dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan jasmani, olah raga, 

pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal 

yang relevan.  

 
b. Beban belajar 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan beban 

belajar adalah sebagai berikut: 

1. Beban belajar untuk pendidikan dasar dan menengah menggunakan 

jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem 

tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas 

masing-masing.  

2. Pendidikan yang berbasis agama dapat menambah beban belajar 

untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak muliaserta 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai 

dengan kebutuhan dan ciri khasnya.  

3. Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu 

efektif dan tatap muka, dan presentase beban belajar ditetapkan 

dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.  

4. Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang 

menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS)  ditetapkan 

dengan peraturan Menteri berdasarkan ususlan BSNP.  



5. Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam 

bentuk tatap muka, praktik keterampilan, dan kegiatan mandiri 

yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan, yang secara efektif 

Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.  

6. Kurikulum untuk SMP dan SMA, serta bentuk lain yang sederajat 

dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup ( kecakapan 

pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan 

vokasional), serta pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

7. Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keinggulan 

lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang 

bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah 

memperoleh akreditasi.  

8. Beban SKS minimal dan maksimal bagi program pendidikan tinggi 

ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan ususlan BSNP, 

sedangakn beban SKS efektif diatur oleh masing-masing perguruan 

tinggi.  

 

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang 

disusun BSNP. 



2. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik.  

3. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 

dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang 

bertanggung jawab di bidang pendidikan.  

4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di 

perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-

masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional 

Pendidikan.  

 
d. Kalender Pendidikan/Akademik 

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kalender 

pendidikan/akademik adalah sebagai berikut: 

1. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan 

tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif, dan hari 

libur.  

2. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya 

satu minggu , dan jeda antar semester. 

3. Kalender pendidikan/kalender akademik untuk setiap satuan 

pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

 

 

 



b. Standar Proses 

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan 

standar proses adalah”standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan”. Standar proses, baik yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan   

pembelajarandikembangkan oleh BNSP, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perlengkapan fisik serta psikologis peserta didik.  

2. Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.  

3. Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, 

dan pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien.  

4. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar.  

5. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah 

maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per 



pendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik 

dan rasio maksimal jumlah peserta didik  per pendidik.  

6. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan 

budaya membaca dan menulis.  

7. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, 

dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan 

perorangan atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai. 

8.  Untuk mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi 

secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam 

satu semester.  

9. Pengawasan proses pmbelajaran meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang 

diperlukan.  

 

c. Standar Kompetensi Lulusan  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 pasal 

1 ayat (4) tentang Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa 

“Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup, sikap, pengetahuan, keterampilan”. Secara garis besar standar 

kompetensi lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan keelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi 



untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

2. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan 

untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan 

lebih lanjut.  

3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia,  serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan 

lebih lanjut.  

4. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah 

kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia,  serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

5. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian 

dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, 

teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.  

6. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah seryta 

pendidikan nonformal dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan 

pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 

 



d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah”kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

jabatan”. Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan 

tersebut dapat dideskripsikan sebagi berikut: 

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagi 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi olah seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijasah 

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup 

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 



b. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kompetansi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas 

dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi 

kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan 

keilmuan sebagai guru. 

d. Kompetensi sosial Kompetensi sosial berkenaan dengan 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. 

Di samping itu, yang paling penting mereka juga harus memiliki 

kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara proporsional. 

4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetap memiliki 

keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi 

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan uji kesetaraan.  

5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri. 

6. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan  minimum diploma empat (D-

IV)atau sarjana (S-1), 



b. Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan anak usia 

dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan 

c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD. 

7. Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1) 

b. Latar belakang pendidikan tinggi  di bidang pendidikan SD/MI, 

kependidikan lain, atau psikologi, dan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI 

8. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1), 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. 

9. Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1) 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA 

10. Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB, atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki: 



a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S-1) 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan  

c. Sertifikat profesi guru untuk SDLB,SMPLB, DAN SMALB. 

11. Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki 

a. Kualifikasi pendidikan minimum diplola empat (D-IV) atau sarjana 

(S-1) 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK 

12. Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan 

minimum : 

a. Lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) untuk program 

diploma. 

b. Lulusan program magister (S-2) untuk program sarjana (S-1) 

c. Lulusan program doktor (S-3) untuk program magister (S-2) dan 

program doktor (S-3)  

Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan juga dikemukakan 

berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain 

dikemukakan bahwa untuk kepala sekolah harus memiliki kriteria 

sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing tempat dia bertugas. 

Kriteria tersebut dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan oleh 

peraturan menteri, yang secara umum adalah sebagai berikut: 



a. Berstatus sebagai guru 

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun 

d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang 

pendidikan.   

 

e. Standar Sarana dan Prasarana 

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (8) Standar sarana dan 

prasarana adalah”standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,tempat 

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran termasuk pengggunaan teknologi 

informasi ndan komunikasi”. Standar sarana dan prasarana dikembangkan 

oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Yang dalam garis 

besarnya adalah sebagai berikut: 

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang 

pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, rung laboratorium, 



ruang bengkel kerja, rung unit produksi, ruang kantin, instalasi daya 

dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, 

tempat berekreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

3. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan 

alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan 

peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam 

daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.  

4. Standar jumlah peralatan diatas, dinyatakan dalam rasio minimal 

jumlah peralatan per peserta didik. 

5. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis 

buku di perpustakaan satuan pendidikan.  

6. Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio 

minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata 

pelajaran diperpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.  

7. Kelayakan isi, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai 

oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

8. Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio jumlah sumber 

belajar terhadap peserta didikm sesuai dengan jenis sumber belajar dan 

karakteristik satuan pendidikan.  

9. Standar rasio luas rung kelas dan luas bangunan per peserta didik 

dirumuskan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  



10. Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah adalah kelas B, sedangkan pada satuan pendidikan tinggi 

adalah kelas A.  

11. Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan 

pendidikan harus memenui ketentuan standar banguanan tahan gempa.  

12. Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mangacu pada ketetapan 

menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan 

umum. 

13. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidik menjadi tanggung jawab 

satuan ppendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala 

dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai yang 

ditetapkan oleh Peraturan Menteri. 

 
f. Standar Pengelolaan  

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (9) Standar pengelolaan 

adalah”standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan”. Garis besar standar 

pengelolaan yang perlu dipahami dan dimaknai adalah sebagai berikut. 

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan 

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas. 



2.  Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam baatas-batas yang 

diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan 

kebebasan dan mendorong kemaandirian dalam pengelolaan akademik, 

operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan 

lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 

3. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur 

tentang : 

a. kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus; 

b. kalender pandidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh 

kategori aktvitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci 

secara semesteran, bulanan, dan mingguan; 

c. struktur organisasi satuan pendidikan; 

d. pembagian tugas di antara pendidik; 

e. pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 

f. peraturan akademik; 

g. tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib 

pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

h. kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan 

satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan 

dengan masyarakat; 

i. biaya operasional satuan pendidikan. 



4. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan 

yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah 

satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. 

5. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan 

harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah/madrasah, sedangkan untuk 

pendidikan tinggi harus disetujui oleh lembaga berwenang 

sebagaimana di atur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Pengelolaan satuan pendidikan dilakukan secara mandiri, efisien, 

efektif, dan akuntabel. 

7. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan supervisi, 

evaluasi , pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

8. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madarasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-

pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesimanbungan untuk 

menilai efisiensi, efektivitas, adan akuntabilitas satuan pendidikan.  

9. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan 

secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik 

satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.  

10. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik 

satuan pendidikan.  



11. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan wajib 

menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan 

pendidikan termasuk memberikan sangsi atas pelanggaran yang 

ditemukannya.  

12. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang 

pendidikan dengan memprioritaskan program: 

a. Wajib belajar 

b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 

menengah  

c. Penuntasan pemberantasan buta aksara 

d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. 

e. Peningkatan status guru sebagai profesi 

f. Akreditasi pendidikan  

g. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.  

h. Pemenuhan Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.  

13. Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan 

dengan memprioritaskan program: 

a. Wajib belajar 

b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 

menengah dan tinggi. 

c. Penuntasan pemberantasan buta aksara. 

d. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.  



e. Peningkatan status guru sebagi profesi.  

f. Peningkatan mutu dosen 

g. Standarisasi pendidikan  

h. Akreditasi pendidikan  

i. Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, 

nasional, dan global. 

j. Pemenuhan Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan 

k. Penjaminan mutu pendidikan nasional. 

14. Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu  satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 

bertaraf internasional. 

15. Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan 

menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.  

 

g. Standar Pembiayaan  

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (10), Standar pembiayaan 

adalah”standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi 

satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun”. Biaya operasi satuan 

pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 

kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur 

dan berkelanjutan. Dalam garis besarnya standar pembiayaan ini 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 



1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan 

biaya personal.  

2. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 

3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur 

dan berkelanjutan.  

4. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan 

atau peralatan habis pakai, (3) biaya operasi pendidikan tak langsung 

berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan 

sebagainya.  

5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri berdasarkan usulan BNSP.  

 

h. Standar penilaian pendidikan  

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (11) standar penilaian 

pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik”. 

Garis besar yang perlu diketahui tentang standar penilaian ini, adalah 

sebagi berikut: 

1. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri atas : (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian 



hasil belajar oleh satuan pendidikan, (3) penilaian hasil belajar oleh 

Pemerintah. 

2. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas : (1) 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan (2) penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan tinggi. 

3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 

hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan kenaikan kelas.  

4. Penilaian hasil belajar oleh satauan pendidikan bertujuan menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.  

5. Penilian hasil belajar oleh pemerinttah bertujuan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pda mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.  

6. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel, 

serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya 

dua kali dalam satu tahun pelajaran.  

7. Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 

(1) pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, (2) dasar seleksi 

masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta 

didik, (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.  



8. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa 

dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum 

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.  

9. Pada umumnya ujian nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), dan Bahasa Inggris.  

10. Peserta  dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar 

dan menengah setelah : (1) menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran, (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir 

untuk seluruh kelompok mata pelajaran.  

11. Lulus ujian sekolah/madarasah untuk kelompok mta pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta lulus Ujian Nasional.  

12. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BNSP 

dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

 

2.1.2 Tinjauan Mutu 

Adanya Standarisasi dalam bidang pendidikan berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan. Mutu merupakan hal yang sangat penting 

yang dapat menentukan kemajuan dalam bidang pendidikkan. Dalam 

meningkatkan mutu itu sendiri bukan merupakan hal yang mudah. Seperti 

menurut pandangan Juran dalam  Arcaro (2007:9) tentang mutu yaitu : 

1. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir. 

 



2. Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan 

program sekali jalan 
3. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan 

administratornya.  
4. Pelatihan massal merupakan syarat mutu 
5. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. 

 

Dalam lingkup persekolahan, untuk mengukur kebermutuan suatu 

pendidikan dapat dilihat dari ketegori sebagai berikut: 

a. Kegiatan inti pendidikan (bidang akademik), yakni yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Kebermutuan pada aspek ini 

ditandai oleh prestasi yang di capai siswa di akhir belajarnya, biasanya 

diukur secara kuantitatif oleh kemajuan belajar dan ujian akhir sekolah.  

b. Kegiatan penunjang (non akademik), yakni kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan 

akademik, tapi memberikan pengaruh yang signifikan bagi tercapainya mutu 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kegiatan ini 

sering dikelompokkan sebagai kegiatan kokurikuler.  

Prestasi yang diraih oleh sekolah dalam kedua aspek tersebut dipandang 

sebagai capaian mutu dari penyelenggaraan pendidikan. Semakin tinggi 

raihan prestasi akademik siswa maka kepercayaan masyarakat (orang tua) 

terhadap sekolah tersebut semakin tinggi. Demikian pula prestasi non 

akademik yang dicapai oleh sekolah akan dipandang sebagai faktor penting 

dalam membangun kebernutuan sekolah tersebut. Kedua dimensi tadi akan 

menjadikan tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai dan menempatkan 

posisi kebermutuan pendidikan dan sekolah tersebut. Untuk membangun 



sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menurut Arcaro dalam 

Sutanto (2007:119-120) memerlukan prasyarat sebagai berikut: 

1. Customer focus, artinya harus mampu menjawab apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat pemakai jasa layanan pendidikan.   

2. Total involvement, artinya diperlukan komitmen yang kuat dari 

semua pihat yang terlibat dalam manajemen kelembagaan. 
3. Measurement, sekolah mengukur kualitasnya berdasarkan prestasi 

siswa (student achievement) 
4. Comitment, perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu 
5. Continous improvement, artinya kemajuan yang berkelanjutan 

Jadi untuk membangun mutu di setiap institusi pendidikan memerlukan 

komitmen bersama di antara seluruh komponen yang ada di dalam sekolah, 

antara pimpinan sekolah, guru, staf sekolah lainnya, juga orang tua.  

2.1.3 Tinjauan Pendidikan  

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan kata 

“me” sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan memberi 

latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, 

tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran .Pendidikan 

berasal dari kata “Pedagogi” yaitu kata “paid” artinya “anak” sedangkan 

“agogos” yang artinya membimbing “sehingga ” pedagogi” dapat di artikan 

sebagai “ilmu dan seni mengajar anak”. 

Jadi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 



Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia di masa depan, yang 

di mulai sejak manusia dilahirkan sampai akhir hayat. Sumber daya manusia 

berkualitas merupakan modal bagi segala aspek pembangunan. Oleh sebab 

itu, kemajuan pembanguan bidang pendidikan menjadi sangat penting. 

Berbagai hal berkaitan dengan pembangunan pendidikan sebagai salah satu 

aspek peningkatan mutu sumber daya manusia perlu dipersiapkan agar 

jendela kesempatan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya 

melalui Standar Nasional Pendidikan.  

Menurut UU  No.20 tahun 2003 pendidikan merupakan 

       Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Langeveld dalam Hasbullah (2009:2) “pendidikan adalah setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak 

tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.  

Menurut Crow and Crow dalam Hasan  (2008:4)”pendidikan adalah proses 

yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk 

kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta 

kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.  

Selanjutnya menurut Ahmad D. Marimba dalam Hasbullah 

(2009:3)”pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si 



pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama”.  

Pendapat lain juga dikemukakan  dictionary of education dalam  Hasan 

(2008:4) menyebutkan bahwa”pendidikan adalah proses dimana seseorang 

mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya 

di dalam masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang 

dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol”.  

Sementara itu menurut UU RI No.20 Tahun 2003 sistem pendidikan 

nasional diartikan sebagai”keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.  

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui 

visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan 

nasional mempunyai visi terbentuknya sistem pendidikan sebagai pranata 

sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi 

pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.  

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar.  



c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.  

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 

sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.    

Pendidikan nasional sebagai suatu sistem memiliki ciri-ciri (1) mempunyai 

komponen yang saling berhubungan satu sama lain, (2) komponen tersebut 

marupakan satu kesatuan, (3) mempunyai tujuan tertentu, dan (4) tujuan itu 

dapat di capai dengan berfungsinya komponen tersebut.  

 
Dalam aktivitas ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk pola 

interaksi atau saling mempengaruhi, namun faktor utama terletak pada 

pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Adapun keenam 

faktor pendidikan tersebut,meliputi:  

 



a. Tujuan Pendidikan 

Adalah usaha pencapaian oleh peserta didik tentang hasil praktek 

pendidikan baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat 

secara luas. Dalam praktek pendidikan, baik dilingkungan keluarga, di 

sekolah maupun di masyarakat luas, banyak sekali tujuan pendidikan yang 

diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai (dimiliki) oleh peserta 

didiknya. 

b. Pendidik 

Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu menjadi 2 kategori, 

yaitu: 

1. Pendidik menurut kodrati 

yaitu orang tua dan Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang 

tua, wajib pertama sekali memberikan didikan kepada anaknya. 

Selain asuhan, kasih sayang, perhatian dan sebagainya.Orang tua 

adalah pendidik pertama dan utama. 

2. Pendidik menurut jabatan yaitu guru.  

Pendidikan menurut jabatan adalah sebagai pendidik yang 

menerima tanggung jawab dari tiga pihak; orang tua, masyarakat 

dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas 

kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran 

dan diharapkan pula dari pribadi guru dapat memancarkan sikap-

sikap yang normatif baik, sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat 

orang tua pada umumnya. 

 



c. Peserta Didik 

Adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok 

orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia 

yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya, peserta didik 

merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, ia menyadari 

bahwa kemampuannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan 

kemampuan pendidik.  

Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme 

pasif yang hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini dengan 

makin cepatnya teknologi perkembangan zaman, peserta didik dalam usia 

dan tingkat kelas yang sama bisa memiliki profil dan pengetahuan materi 

yang berbeda. Tentu hal ini tergantung pada konteks yang mendorong 

perkembangan peserta didik tersebut. Seperti lingkungan keseharian, 

lingkungan belajar, tempat belajar, dan lingkungan pendidikan optimal. 

Perilaku siswa sangat erat kaitannya dengan keteladanan yang dimiliki guru. 

Karena seorang guru yang teladan akan mudah menggugah, mempengaruhi 

siswa untuk lebih giat belajar dan berusaha menciptakan perilaku yang baik 

dalam pribadinya. Sebagaimana yang telah dicontohkan guru sesuai dengan 

tuntunan profesional, guru harus memiliki kualitas kepribadian yang 

sedemikian rupa sebagai pribadi panutan. 

 

d. Isi atau Materi Pendidikan 

Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh 

penddidk yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan.  



e. Metode Pendidikan 

Agar interaksi dapat berlangsung baik dan mencapai tujuan, maka 

disamping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih 

pula metode yang tepat. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan apakah sebuah metode 

disebut baik atau tidak, dibutuhkan sebuah patokan atau standar kriteria. 

f.  Lingkungan 

Lingkungan adalah sesuatu yang meliputi kondisi dan alam dunia yang 

dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan 

perkembangan manusia. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, 

lingkungan teknis dan lingkungan sosio-kultural. Dalam hal-hal tertentu 

situasi lingkungan ini bisa berpengaruh secara negatif atau positif terhadap 

pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan. 

 
2.2 Kerangka Pikir 

 

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dengan adanya kebikan 

pemerintah  UU No.19 tahun 2005 yakni melalui Standar Nasional 

Pendidikan diharapkan pendidikan yang ada di Indonesia dapat berubah 

menjadi berkualitas sehingga dapat membentuk generasi yang berkualitas 

tinggi. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri merupakan kriteria minimal 

yang dijadikan acuan bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Standar tersebut terdiri atas delapan standar yaitu: 

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

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 



standar pembiayaan,  dan standar penilaian pendidikan. Namun dalam 

pelaksanaannya tidak serta merta sesuai dengan harapan. Ada banyak faktor 

yang diduga menjadi penghambat pelaksanaannya. Untuk itulah perlu 

dilakukan penelitian ini.  

Berdasarkan judul penelitian ”Faktor-faktor penghambat pemenuhan Standar 

Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/1011 ”, maka peneliti mengklarifikasi yang menjadi variabel bebas 

dalam penelitian ini dijabarkan dalam 2 faktor yaitu: 

1. Faktor internal : 

a. Peserta didik 

b. Tenaga pendidik 

c. Daya dukung pimpinan 

d. Sarana-prasarana 

e. Ketersediaan dana 

f. Pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan Standar 

Nasional Pendidikan  

2. Faktor eksternal : 

a. Letak geografis 

b. Daya dukung masyarakat 

c. Daya dukung pemerintah 

Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah ”hasil penilaian dari 

terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan”, variabel ini dijabarkan dalam: 



1. Memenuhi Standar 

2. Kurang memenuhi Standar  

3. Tidak memenuhi Standar 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah penerapan 

Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung telah 

memenuhi kriteria yang seharusnya. Hal tersebut dapat disederhanakan 

dengan dibuat kerangka pikir sebagai berikut:  

Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Faktor Penghambat Pemenuhan 

Standar Nasional Pendidikan (X) 
 
      Internal: 

a. Peserta didik 
b. Tenaga pendidik 

c. Daya dukung pimpinan 
d. Sarana prasarana 
e. Ketersediaan dana 

f. Pemahaman warga 
sekolah terhadap 

keterlaksanaan SNP 
Eksternal: 

a. Letak geografis 

b. Daya dukung masyarakat 
c. Daya dukung pemerintah 

 

 

 

Hasil Penilaian Standar 
Nasional Pendidikan (Y) 

 
1. Memenuhi Standar 
2. Kurang Memenuhi 

Standar 
3. Tidak memenuhi 

Standar 


