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ABSTRAK 

 

RESPON PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN JALUR BINA LINGKUNGAN 

(Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2015  di 

SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

 

DIAN RISNAWATI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana problem dan 

dikeluarkannya implementasi kebijakan jalur bina lingkungan serta mengetahui 

respon pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan jalur bina 

lingkungan. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner 

kepada 86 respoden yang terdiri dari 20 responden guru, 33 responden wali murid 

dan 33 responden murid yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel 

secara random sampling dan purposive sampling. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan hasil yang dominan positif yaitu guru, wali 

murid dan murid menyatakan bahwa kebijakan bina lingkungan sudah tepat 

sasaran dan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sebesar 81,4% yang terdiri dari 

9,30% guru SMA 2, 9,30% guru SMA 9, 15,12% wali murid SMA 2, 16,28% 

wali murid SMA 9, 13,95% murid SMA 2 dan 17,44% murid SMA 9. Selain itu 

dapat diketahui bahwa kebijakan bina lingkungan telah mengurangi angka putus 

sekolah untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa yang berasal dari 

keluarga yang belum mampu secara ekonomi agar tetap dapat melanjutkan 

pendidikan yang layak dan kebijakan bina lingkungan perlu dilanjutkan untuk 

kepentingan pendidikan dalam memberi akses pada masyarakat miskin. 

 

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, Kebijakan, Bina Lingkungan, Sekolah 

  



 

 

ABSTRACT 

 

RESPONSE TO STAKEHOLDERS LANE COMMUNITY 

DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION 

(Case Study of Students New Acceptance (SNA) Year 2015 in  

SMAN 2 and SMAN 9 Bandar Lampung) 

 

By 

 

DIAN RISNAWATI 

 

This study is aim to describe how the problem and the issuance of environmental 

development policy implementation track and evaluate the response of 

stakeholders on policy implementation track environmental development.  

 

The method was in this study  is using descriptive research with quantitative 

approach. The data was collected in this study close questionnaires to 86 

respondents consisting of 20 respondents teachers, 33 respondents parents and 33 

respondents students selected using technique random sampling and purposive 

sampling. 

 

The risets from this study showed positive dominant there are teachers, parents 

and students were expressed that community development policy objectives are 

appropriate and in accordance with existing procedures are 81,4% which is 

composed of 9,30% high school teachers 2, 9,30% high school teacher 9, 15,12 % 

parents of high school 2 , 16,28% parents of high school students 9, 13,95 %  high 

school students 2 and 17,44 % high school students 9. Other than, it can be seen 

that the policy of environmental development has reduced the dropout rate to give 

an opportunity to prospective students who come from families that can not afford 

economically to remain able to continue a decent education and a policy of 

environmental development should be continued for the benefit of education in 

providing access to the poor. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 
 
 

Sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan 

bangsa, sebagaimana pula termuat dalam pasal 31 bahwa tiap-tiap warga 

Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal tersebut menjelaskan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan bangsa Indonesia 

yang cerdas, dengan harapan bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang 

unggul dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah Indonesia 

telah membuat beberapa kebijakan tentang pendidikan sebagai bentuk usaha 

atau langkah pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yaitu, wajib belajar 

9 tahun yang pada saat ini sudah berkembang dengan adanya wajib belajar 12 

tahun serta masih banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang lainnya.  

 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan 

Nasional) pasal 11 menjelaskan bahwasanya pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib memberikan layanan yang menjamin kemudahan 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta berdayaguna bagi setiap 

warga negara. Kebijakan pendidikan terus dibuat oleh pemerintah guna 

mengentaskan angka anak-anak putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti 

makin baik. Angka Putus Sekolah (APS) yang ideal adalah 0%. Menurut data 
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Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2010, jumlah APS untuk pendidikan 

tingkat menengah di Bandar Lampung mencapai 29,64%. 

(Sumber: www.lampost.com, Edisi 24 Desember 2010 diakses pada tanggal 18 

Februari 2016). 

 

 

Tabel 1. Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan di Bandar Lampung 

Tahun 2010 

 

Tingkat Pendidikan Angka Partisipasi 

Kasar 

Angka Partisipasi 

Murni 

SD 111.189 93.903 

SMP 47.533 33.039 

Sumber Data: Data Statistik Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2010 

 

Berdasarkan tabel 1, data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak anak 

putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Untuk mengatasi jumlah angaka 

putus sekolah maka dibutuhkan solusi melalui sebuah kebijakan pendidikan. 

Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 

inovasi dalam rangka mengatasi jumlah angka anak putus sekolah melalui 

sebuah kebijakan pendidikan. 

 

Kebijakan pendidikan tersebut telah diatur melalui Peraturan Daerah No. 01 

Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan dikeluarkan pula 

Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 

Kota Bandar Lampung. Perda Nomor 01 Tahun 2012 bagian kedua pasal 35 

ayat 4 menjelaskan bahwa daya tamping Sekolah Dasar dan yang sederajat, 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, dan 

30% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yang diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 3 Jalur. Ketiga 

jalur tersebut adalah jalur reguler, jalur prestasi dan jalur bina lingkungan. 

Ketiga jalur ini terdapat jalur khusus untuk anak kurang mampu agar dapat 

melanjutkan sekolah, yaitu Jalur Bina Lingkungan. Jalur Bina Lingkungan ini 

merupakan bentuk langkah pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

mewujudkan salah satu tujuan negara, yang mana kebijakan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada calon siswa yang berasal dari keluarga yang belum mampu secara 

ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. 

 

Jalur Bina Lingkungan merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota 

Bandar Lampung, diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan dalam 

dunia pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina 

Lingkungan telah berjalan sejak tahun ajaran 2011/2012. Calon siswa yang 

melalui Jalur Bina Lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, 

yang mana berkas tersebut menerangkan keadaan keluarga dan identitas 

keluarganya. 

 

Khusus bagi siswa Jalur Bina Lingkungan seluruh biaya sekolah sudah 

ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi 

pungutan untuk biaya SPP. Fakta di lapangan ditemukan bahwa masih ada 



4 

 

siswa Jalur Bina Lingkungan yang dikenakan biaya. Padahal sudah jelas 

dalam Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada pungutan biaya untuk siswa 

Jalur Bina Lingkungan. 

(Sumber:http://lampost.co/berita/bandar-lampung-siswa-bina-lingkungan-

dipungut-biaya, diakses pada tanggal 18 Februari 2016). 

 

Program bina lingkungan ini justru dinilai membuka ruang kecurangan 

manipulasi data dari para calon siswa yang mampu namun mengaku berasal 

dari keluarga yang tidak mampu. Jalur biling guru seakan-akan menjadi “pintu 

belakang” yang menjamin penerimaan anak didik di sekolah favorit tanpa tes.  

(Sumber:http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59906-

evaluasi-program-biling diakses pada tanggal 18 Februari 2016). 

 

 

Kebijakan PPDB Jalur Bina Lingkungan jika dilihat tujuannya sangat baik dan 

merupakan suatu bentuk inovasi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung 

dalam memajukan dunia pendidikan. Seiring dengan berjalannya Kebijakan 

PPDB Jalur Bina Lingkungan terlihat adanya fakta-fakta mengenai bentuk 

ketidaksesuaian yang terjadi pada pengimplementasian Jalur Bina Lingkungan 

seperti yang telah diuraikan peneliti di atas. Melihat persoalan itu, peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penilaian atas implementasi kebijakan jalur 

bina lingkungan Kota Bandar Lampung. 
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B. Rumusan Masalah  
 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana respon pemangku kepentingan terhadap 

implementasi kebijakan jalur bina lingkungan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

 

1. Mendeskripsikan alasan dikeluarkannya kebijakan jalur bina lingkungan. 

2. Mengetahui problem implementasi kebijakan jalur bina lingkungan. 

3. Mengetahui respon pemangku kepentingan terhadap implementasi 

kebijakan jalur bina lingkungan. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian ilmu pengetahuan khususnya hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu 

Pemerintahan mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang 

lingkup pemerintahan, yaitu implementasi kebijakan publik. Hal ini yakni 

Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Kebijakan Jalur 

Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung terkait ketepatan kebijakan, 

ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. 
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2. Secara praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi penilaian bagi 

pelaksanaan kebijakan Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung. 



 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Respon 
 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons dapat diartikan sebagai 

suatu tanggapan, reaksi dan jawaban. Marbun dalam Kamus Politik, 

menyatakan bahwa respons adalah tanggapan, reaksi dan jawaban, sedangkan 

reaksi adalah kegiatan berupa aksi, protes dan sebagainya, yang timbul akibat 

suatu gejala atau peristiwa dan tanggapan atau respons terhadap suatu aksi. 

Dalam berkomunikasi dengan dunia luar, orang menggunakan ke lima 

inderanya untuk menerima tanda-tanda dan pesan-pesan. 

 

Beberapa tokoh mendefinisikan respons secara berbeda seperti definisi dari 

tokoh seperti Soejono Soekanto dan Young. Soerjono Soekanto, menyebut 

kata respons dengan kata response yaitu perilaku yang merupakan 

konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Ia mendefinisikan respons seperti 

dalam kutipan berikut ini; 

“interaksi dengan perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari 

adanya aksi dan reaksi serta mengandung rangsangan dan respon” 

Soerjono Soekanto (1975: 58-60) 

 

 

Sedangkan menurut Young respons adalah tanggapan seseorang terhadap 

stimulus yang dihadapinya, yang terjadi setelah memberikan persepsi 

terhadapnya. Persepsi menunjukkan adanya aktivitas merasakan, 
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menginterpretasikan dan memahami objek-objek baik fisik maupun sosial. 

Faktor interpretasi meliputi cara-cara dimana organisme sebagai suatu 

kesatuan yang aktif dan dinamis mengorganisasikan persepsinya. 

 

Respon berasal dari kata response yang berarti tanggapan (reaction) atau 

balasan. Respon merupakan istilah psikologi yang digunakan untuk 

menyebutkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Hal 

yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, 

persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang 

karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara 

mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

respon seseorang, yaitu : 

1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan 

interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, 

motif, kepentingan, dan harapannya. 

2. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat 

sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. 

Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan cirri-ciri 

lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. 

3. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam 

situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan 
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faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang 

(Sri Mulyani, 2007: 33-35) dalam The Report Emerging Indonesia 2007. 

 

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa respon 

merupakan suatu reaksi atas stimulus yang menjadi dalam berinteraksi antara 

pelakunya dengan mendapatkan rangsangan dari suatu perilaku yang memicu 

individu atau kelompok untuk bersikap baik itu dengan tindakan atau tanpa 

tindakan. 

 

 

B. Tinjauan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

 

 

Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholders dapat 

diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan 

yang sedang diangkat. Stakeholders merupakan individu, sekelompok 

manusia, komunitas atau  masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara 

parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. 

Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan 

sebagai  stakeholders jika memiliki karakteristik seperti mempunyai 

kekuasaan, legitimasi, dan  kepentingan terhadap perusahaan (Budimanta dkk, 

2008). 

 

Bahwa pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu 

dan permasalahan yang menjadi fokus kajian atau perhatian. Misalnya terkait 

isu perikanan, maka makna pemangku kepentingan sebagai parapihak yang 

terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik 
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kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, 

pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. 

 

Seorang pemangku kepentingan adalah seseorang yang mempunyai sesuatu 

yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses 

perencanaan.  Sebagai kelompok kepentingan bisa mempunyai posisi yang 

kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik. Seringkali akan sangat 

bermanfaat bagi perencanaan penelitian untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan. 

 
 

C. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik 

1. Konsep Kebijakan Publik  

 

 

Secara epistimologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. 

Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan 

diartikan sama dengan keputusan. Padahal sebenarnya istilah kebijakan 

dengan keputusan merupakan kedua istilah yang jauh berbeda. Letak 

perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua istilah tersebut terletak pada luas 

cakupan dan arti pentingnya. Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) menyatakan 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang 

saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada 

bidang yang menyangkut tugas pemerintah. 

 

Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik. 

Sehingga kebijakan publik memiliki ragam denifisi. Friedrich (dalam Wahab, 

2008:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang 
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dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan 

adanya hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

diinginkan. 

 

Pendapat lain juga dikatakan oleh Dye (dalam Agustino, 2008:7) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson merumuskan 

kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan 

untuk mengatasi satu masalah. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai 

tujuan yang diusulkan oleh individu atau kelompok guna memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi yang diharapkan bisa memberikan solusi 

terhadap masalah publik. Pada pelaksanaan kebijakan tentu saja nantinya akan 

ditemui hambatan-hambatan. Oleh sebab itu maka untuk menetapkan satu 

kebijakan bukanlah perkara yang mudah, kebijakan yang akan dibuat harus 

disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. 

 

Beberapa definisi yang dikatakan oleh para ahli peneliti berpendapat bahwa 

definisi kebijakan publik menurut Friedrich dan Anderson merupakan definisi 

yang cocok untuk penelitian ini. Sebagaimana kebijakan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah 

Kota Bandar Lampung merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah 
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dengan tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yaitu siswa 

miskin agar tetap mendapatkan hak pengajaran yang sama serta merupakan 

suatu pilihan pemerintah Kota Bandar Lampung guna mengatasi persoalan 

dalam dunia pendidikan.  

 

 

2. Konsep Implementasi Kebijakan  

 

 

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki 

berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk 

merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster (wahab, 

2008) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to 

implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical 

effect to” (menimbulakan dampak/ akibat terhadap sesuatu). 

 

Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran 

bahwa “to implementation” (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu 

aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-

undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-

lain) sehingga dari aktifitas tersebuat akan menimbulkan dampak/ akibat 

terhadap sesuatu. 

 

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier (dalam 

Wahab, 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai: 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 
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yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman–pedoman kebijakan 

negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat 

atau kejadian-kejadian”. 

 

 

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster 

serta Mazmanian dan Sebatier diatas, maka implementasi dapat dimaknai 

sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang 

telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut 

dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, 

inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu 

pada pedoman yang  telah disiapkan. Pelaksanaan aktifitas/kegiatan tersebut 

perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam 

menanggulagi masalah yang menjadi sasaran program. 

 

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut 

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat 

oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

 

Kemudian untuk mengembangkan teori implementasi milik Richard Matland 

(Nugroho: 2012) yakni dengan memilih 3 kriteria ketepatan yang dinilai cocok 

untuk digunakan dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tersebut adalah : 
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1. Ketepatan Kebijakan 

Ketepatan yang diukur melalui beberapa indikator, yakni :  

a. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang 

memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. 

b. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter 

masalah yang hendak dipecahkan. 

c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan 

(misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. 

 

2. Ketepatan Pelaksanaan 

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga 

lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara 

pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang 

diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan-kebijakan 

yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai 

derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, 

sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. 

 

Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti 

penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah 

bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan 

kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di 

mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti 

pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak 

strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. 
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Ketepatan Pelaksanaan yang diukur melalui beberapa indikator, yakni :  

a. Standar Operasional Prosedur (SOP); 

b. Aktor pelaksana, alur koordinasi, dan pendanaan. 

 

3. Ketepatan Target 

Ketepatan yang diukur melalui beberapa indikator,yakni : 

a. Apakah target yang dintervensi sesuai dengan yang direncanakan, 

apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak 

bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. 

b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk dintervensi ataukah tidak. 

Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah 

kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi 

target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. 

c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau 

memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak 

kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang 

kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan 

kebijakan sebelumnya. 

 

 

3. Model Implementasi 

 

 

Adapun model-model implementasi yaitu: 

a. Model Merilee S. Grindle 

 Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Nugroho:2012) 

dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 
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kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah 

kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. 

Isi Kebijakan (content of policy) mencakup: 

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 

2) Jenis manfaat yang dihasilkan 

3) Derajat perubahan yang diinginkan 

4) Kedudukan pembuat kebijakan 

5) Siapa pelaksana program 

6) Sumber daya yang dikerahkan. 

  

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup: 

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

b) Karateristik lembaga dan penguasa 

c) Kepatuhan dan daya tanggap. 

 

b. Model George C. Edward III 

 

Selanjutnya George C. Edward III dalam (Subarsono: 2008) 

mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu 

sama lain, yaitu: 

1) Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 
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(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

 

2) Sumberdaya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya 

tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi 

implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor 

penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, 

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 

 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 

tidak efektif. 

 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 



18 

 

adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating 

procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor 

dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

 

c. Model Mazmanian dan Sabatier 

 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono: 2008) 

menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yakni : 

1) Karateristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya : 

a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan 

b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran 

c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi 

d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

 

2) Karateristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure 

implementation), indikatornya : 

a) Kejelasan isi kebijakan 

b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis 

c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut 

d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai 

institusi pelaksana 

e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana 
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f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan 

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi 

dalam implementasi kebijakan. 

 

3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) 

indikatornya : 

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi 

b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan 

c) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups) 

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 

 

d. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

 

Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono:2008) menjelaskan bahwa ada 

6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

1) Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik 

di antara para agen implementasi. 

 

2) Sumber daya 

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia. 
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3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu 

didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai 

keberhasilan yang diinginkan. 

 

4) Karateristik agen pelaksana 

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan 

bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karateristik para 

partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga  bagaimana 

sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik 

mendukung implementasi kebijakan. 

 

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi 

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

 

6) Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : 

a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. 

b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.   

c)  Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 
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e. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 

 

Cheema dan Rondinelli (Subarsono: 2008) menggambarkan empat 

kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu 

program antara lain: 

1) Kondisi lingkungan 

2) Hubungan antar organisasi 

3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program 

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 

 

f. Model Soren C. Winter 

 

Winter dalam Peters and Pierre memperkenalkan model implementasi 

integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi 

kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi 

kebijakan itu sendiri. (Sumber : Winter dalam Peters and Pierre, 2003) 

 

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga)  variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan proses implementasi yakni : 

1) Perilaku hubungan antar organisasi. 

Dimensinya  adalah  komitmen dan koordinasi antar organisasi. 

Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah. 

2) Dimensinya  adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja 

dan norma-norma profesional. 
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3) Perilaku kelompok sasaran. 

Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak 

kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika 

dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga 

baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi 

respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak 

mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa 

tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. 

 

 

D. Tinjauan Kebijakan Pendidikan  

1. Konsep Pendidikan 

 

  

Pendidikan merupakan sebuah proses yang tidak bisa dilepaskan pada 

setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat 

manusia.  Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami 

sebagai upaya konservatif dan progresif dalam bentuk pendidikan sebagai 

pendidikan sebagai formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi, serta 

sebagai rekonstruksi. Sementara pendapat lain juga dikemukakan oleh 

Hills yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan 

untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan.  

 

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memahami 

pendidikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarkat, bangsa dan Negara. Dari beberapa pendapat tersebut 

bisa kita artikan bahwasannya pendidikan merupakan usaha manusia yang 

secara sengaja dilakukan sepanjang hidupnya untuk mengembangkan 

dirinya dengan pengetahuan baik cerdas secara batin maupun fisik.  

 

 

2. Konsep Kebijakan Pendidikan  

 

 

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan public yang berkenaan di bidang 

pendidikan. Menurut Olsen, Codd dan O’neil dalam buku kebijakan 

pendidikan yang unggul (Nugroho, 2008: 36) kebijakan pendidkan 

merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-negara 

dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu 

mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.  

 

Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai 

demokrasi. Demokrasi yang akan memberikan hasil yang didukung oleh 

pendidikan. E. Goertz berpendapat kebijakan pendidkan adalah kebijakan 

yang berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan 

dengan demikian kebijakan pendidikan harus selaras dan satu arah dengan 

kebijakan publik. 

 

Kebijakan pendidikan merupakan suatu kebijakan untuk pencapaian tujuan 

Negara di bidang pendidikan dan merupakan salah satu tujuan dari 

keseluruhan tujuan Negara. UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPERNAS 
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menyatakan ada tiga tantangan dalam bidang pendidikan di Indonesia, 

yaitu :  

a. Mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah 

dicapai  

b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu 

bersaing dalam pasar kerja global 

c. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah system pendidikan 

nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dapat 

mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan 

keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, 

serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.  

 

Untuk memaksimalkan kebijakan pendidikan di Indonesia serta dengan 

adanya sistem otonomi daerah diharapkan akan ada  kebijakan pendidikan 

yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan hingga pada 

tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di 

daerahnya. Kebijakan pendidkan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, 

karena jika ada perubahan kebijakan publik maka akan ada perubahan pula 

pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan biasanya cenderung 

mengarah dan berkiblat kepada kebijakan yang lebih luas.  
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3. Sasaran Kebijakan Pendidikan  

 

 

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :  

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju 

tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan 

peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. 

b. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta 

meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga 

tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam 

peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat 

mengembalikan wibawa dan tenaga kependidikan. 

c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 

kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani 

keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku 

nasional maupun local sesuai dengan kepentingan setempat, serta 

diversifikasi jenis pendidikan secara professional. 

d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar 

sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, kemampuan, serta 

peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh 

sarana dan prasarana memadai. 

e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional 

berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. 
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f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggaakan baik 

oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan system 

pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan 

IPTEK dan seni.  

g. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia secara mungkin 

terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan 

reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat 

berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan 

lindungan sesuai dengan potensinya.  

h. Meningkatkan penguasaan pengembangan, dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam 

dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.  

 

Kemudian karakter-karakter khusus harus dimiliki oleh kebijakan 

pendidikan, antara lain: memiliki tujuan, memiliki aspek legal formal, 

memiliki konsep operasional dibuat oleh yang berwenang.  

 

 

E. Tinjauan Bina Lingkungan  

1. Konsep Bina Lingkungan  

 

 

Program Bina Lingkungan merupakan salah satu program pendidikan Kota 

Bandar Lampung yang diatur dalam poruk hukum Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
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Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. 

 

Pada Perda Nomor 01 Tahun 2012 bagian kedua pasal 35 ayat 4 

menjelaskan bahwa daya tamping Sekolah Dasar dan yang sederajat, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, 

dan 30% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yang diatur dengan 

Peraturan Walikota.Peraturan Walikota 49 Tahun 2013 pada bab V bagian 

kesatu pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Jalur Bina Lingkungan 

diperuntukkan bagi : 

 

a. Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang 

berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga 

Kota Bandar Lampung dengan ketentuan :  

1) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.  

2) Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu jamkesmas dan atau 

jamkesda yang sah.  

3) Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari sekolah 

asal. 

4) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan KTP orangtuanya.  

5) Menyerahkan kartu keluarga yang asli dan akan dikembalikan pada 

saat pengumuman.  
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6) Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan 

tempat tinggalnya.  

 

b. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah yang 

bersangkutan dengan ketentuan :  

1) Menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau KP4. 

2) Menyerahkan fotokopi surat tugas dari satuan kependidikan tempat 

bertugas.  

3) Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah 

ditetapkan. 

 

c. Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan 2 diatas terpenuhi 

maka dapat diterima di SMP/SMA/SMK Negeri tanpa mengikuti 

proses seleksi. 

d. Apabila pendaftar melampaui kuota (50%) yang telah ditetapkan akan 

diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik dan atau hasil 

verifikasi biodata (home visit) yang dilakukan oleh panitia.  

 

Jalur Bina Lingkungan ini merupakan salah satu jalur yang ditetapkan 

pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu jalur dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandar Lampung. Perlu diketahui 

bahwa tujuan PPDB Kota Bandar Lampung adalah memberikan 

kesempatan kepada warga Negara utamanya anak-anak usia sekolah 

masyarakat Bandar Lampung. 
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Untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada 

satuan pendidikan yang lebih tinggi, terwujudnya suasana aman, tertib, 

lancer, dan objektif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 

tahun 2013/2014, terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai 

dengan kemampuan daya tamping sekolah yang tersedia dan terlaksananya 

seleksi PPDB dengan ketentuan dan aturan yang ada sehingga dapat 

diperoleh peserta didik baru yang benar benar berkualitas sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan.  

 

Merujuk pada tujuan PPDB tersebut pemerintah juga menetapkan asas-

asas yang digunakan dalam menyeleksi peserta didik baru, khususnya 

peserta didik baru yang masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yaitu 

dengan berpedoman secara obyektif, transparansi, akuntabilitas, dan tidak 

diskriminatif. Jalur Bina Lingkungan ini perlu diapresiasi sebagai bentuk 

inovasi kebijakan dibidang pendidikan dengan harapan bahwa setiap anak 

yang berusia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikannya, dan Jalur 

Bina Lingkungan ini juga merupakan suatu bentuk langkah pemerintah 

Kota Bandar Lampung untuk menghapus diskriminasi serta mencegah 

adanya ketidakadilan di dunia pendidikan.  

 

 

2. Prosedur Jalur Bina Lingkungan  

 

 

Prosedur pendaftaran Jalur Bina Lingkungan yaitu sebagai berikut :  

a. Calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan lengkap, 

langung dating ke sekolah pilihan.  
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b. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah 

disediakan oleh panitia.  

c. Menyerahkan berkas seluruh persyaratan pendaftaran kepada panitia.  

d. Panitia memeriksa kelengkapan berkas calon peserta didik yang 

diterima  

e. Panitia membuat dan menyerahkan tanda terima berkas pendaftaran  

f. Panitia melakukan verifikasi data calon peserta dengan cara melakukan 

home visit ke alamat calon peserta.  

g. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang 

bersangkutan, dan atau dapat dilakukan oleh orang tua/guru calon 

peserta didik. 

h. Pendaftaran tidak dapat dilakukan secara kolektif. 
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Berikut data statistik akhir PPDB Online SMA kota Bandar Lampung 

tahun 2015. 

 

Tabel 2. Daftar Nilai Maximum dan Minimum Masuk SMA Negeri 

Bandar Lampung 

No Nama Sekolah 
Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maximum 
Terisi Peminat 

1. SMA Negeri 1  353.25 375.00 104 626 

2. SMA Negeri 2  359.50 389.50 160 477 

3. SMA Negeri 3  349.00 373.50 102 671 

4. SMA Negeri 4  330.00 358.50 179 950 

5. SMA Negeri 5  345.50 371.00 102 830 

6. SMA Negeri 6  292.50 345.00 100 628 

7. SMA Negeri 7  335.00 363.00 128 756 

8. SMA Negeri 8  314.00 360.50 92 761 

9. SMA Negeri 9  357.50 381.00 104 530 

10. SMA Negeri 10  345.50 368.50 144 991 

11. SMA Negeri 11  285.00 320.50 80 455 

12. SMA Negeri 12  321.50 358.00 228 1106 

13. SMA Negeri 13  298.50 368.00 202 958 

14. SMA Negeri 14  309.00 353.50 183 920 

15. SMA Negeri 15  324.75 360.00 134 781 

16. SMA Negeri 16  303.25 341.50 131 888 

17. SMA Negeri 17  278.50 318.50 40 227 

(Sumber: Data Statistik PPDB SMA Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

Menghadapi tuntutan globalisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

yang pesat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berpendidikan. Sekolah merupakan tempat yang menciptakan manusia yang 

berkualitas dan terdidik. Sehubungan dengan kewajiban pemerintah daerah 

memberikan hak akan pendidikan kepada warga Negara khususnya kepada 

golongan masyarakat miskin dalam mengurangi angka putus sekolah maka 

pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pendidikan 

melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah membuat sebuah program yang 

diberikan khususnya kepada masyarakat miskin yang membutuhkan 

pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang selayaknya. Program tersebut 

yaitu program jalur bina lingkungan. Dalam penelitian ini, saya ingin 

mengetahui respon stakeholders yang terkait akan program jalur bina 

lingkungan. Respon stakeholders yang saya teliti meliputi, guru, wali murid 

dan murid. 

 

Stakeholders yang diambil melalui lembaga sekolah. Sekolah yang akan 

dijadikan model dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana tingkat 

keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan bina lingkungan, dalam hal ini para 

guru yang menangani proses seleksi Jalur Bina Lingkungan. SMAN 2 dan 

SMAN 9 di Kota Bandar Lampung sebagai aktor pelaksana kebijakan 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan. Diharapkan 
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dengan digunakannya kedua sekolah tersebut sebagai model dalam penelitian 

ini dapat mewakili sekolah lain untuk dapat menjalankan kebijakan yang 

memiliki hasil memuaskan kelompok tertentu, tepat sasaran dan merata sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

 

Akan didapat dalam respon stakeholders tentang implementasi kebijakan jalur 

bina lingkungan yang memahami dan menjalani program tersebut saat PPDB 

memenuhi syarat dan prosedur meliputi nilai maximum dan minimum saat 

pemcalonkan masuk ke sekolah. 

 

Nilai max dan min SMAN 2 Bandar Lampung : 

1. Nilai maximum 389.50 

2. Nilai minimum 359.50 

(Sumber : Data Statistik PPDB SMA Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 

 

Nilai max dan min SMAN 9 Bandar Lampung : 

1. Nilai maximum 381.00 

2. Nilai minimum 357.50 

(Sumber : Data Statistik PPDB SMA Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 

 

 

Implementasi kebijakan jalur bina lingkungan dalam respon stakeholders 

mengenai kebijakan tersebut menggunakan alat ukur ketepatan. Adanya 

implementasi kebijakan jalur bina lingkungan, untuk mengetahui bagaimana 

respon pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan jalur bina 

lingkungan apakah implementasi kebijakan sudah memenuhi 3 ketepatan 

tersebut. 
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Kemudian untuk mengembangkan teori implementasi milik Richard Matland 

(Nugroho: 2012) yakni dengan memilih 3 kriteria ketepatan yang dinilai cocok 

untuk digunakan dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tersebut adalah :  

1. Ketepatan Kebijakan 

2. Ketepatan Pelaksanaan 

3. Ketepatan Target 

 

Maka akan diketahui respon stakeholders sebagaimana mengenai judul 

penelitian “Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Kebijakan 

Jalur Bina Lingkungan (studi kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 

SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung). 
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Secara jelas kerangka pikir bisa dilihat dari gambar berikut :  

Gambar 1. Kerangka Pikir  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respon Pemangku 

Kepentingan terhadap 

Jalur Bina Lingkungan 

Kategori Ketepatan: 

1. Tepat kebijakan 

2. Tepat pelaksanaan 

3. Tepat target 

 

Guru Wali Murid Murid 

Implementasi Kebijakan 

Jalur Bina Lingkungan 

SMA 2 

1. Nilai maximum 389.50 

2. Nilai minimum 359.50 

* (Sumber : Data Statistik PPDB 

SMA Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015) 

SMA 9 

1. Nilai maximum 381.00 

2. Nilai minimum 357.50 

* (Sumber : Data Statistik PPDB 

SMA Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015) 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

  

A. Tipe Penelitian  
 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan 

dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa 

adanya. Selain itu harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan 

penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian 

ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan 

masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. 

 

Sementara itu menurut Siregar (2013:86), penelitian kuantitatif merupakan 

kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, 

melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Penggunaan angka dalam 

penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi 

ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

persepsi, motivasi dan lain sebagainya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk mengetahui “Respon Pemangku Kepentingan terhadap 

Implementasi Kebijakan Jalur Bina Lingkungan (studi kasus Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar 

Lampung)” dengan menggunakan perhitungan variabel tertentu dan indikator 

yang akan menghasilkan penilaian terhadap implementasi kebijakan jalur 

lingkungan. Dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan 

secara statistik dan menafsir atau meramalkan hasil penelitian. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 
 

 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMAN 2 dan SMAN 9 Kota 

Bandar Lampung. Peneliti memilih SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar 

Lampung  sebagai lokasi penelitian karena SMAN 2 dan SMAN 9 Kota 

Bandar Lampung merupakan sekolahan unggul yang menjadi contoh dalam 

pendidikan di Kota Bandar Lampung, sementara untuk memperoleh informasi 

yang lebih kuat maka peneliti memilih respon pemangku kepentingan dalam 

pengimplementasian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur 

Bina Lingkungan. 

 

 

C. Sumber Data  

 

 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari 

informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus 
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penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama 

berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis 

utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer diperoleh 

peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan 

tehnik kuesioner atau angket. 

 

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan dan informasi yang diperlukan terhadap aktor-aktor yang 

terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Jalur Bina Lingkungan 

Kota Bandar Lampung.  

 

2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa 

dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kebijakan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) bina lingkungan baik yang meliputi jumlah 

siswa yang diterima melalui Jalur Bina Lingkungan di Kota Bandar 

Lampung, peraturan pemerintah Kota Bandar Lampung, serta dokumen-

dokumen lainnya yang berkenaan dengan PPDB ini. 

 

 

D. Definisi Konseptual 

 

 

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut 

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang -
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undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat 

oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu 

pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas 

yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi 

masyarakat. 

 

Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan 

aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang  telah disiapkan. Pelaksanaa 

aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat 

memberikan kontribusi dalam menanggulagi masalah yang menjadi sasaran 

program. 

 

 

E. Definisi Operasional 

 

 

Menurut Siregar (2013:111) definisi operasional dalam penelitian merupakan 

bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi 

definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan dan 

penilaian alat ukur. Judul penelitian ini terlihat variabel, yaitu implementasi 

kebijakan jalur bina lingkungan. Untuk mengetahui indikator-indikator yang 

mengidentifikasikan implementasi kebijakan Jalur Bina Lingkungan di Kota 

Bandar Lampung, sementara untuk melakukan implementasi kebijakan 

tersebut maka peneliti memilih ketepatan sebagai alat ukur implementasi 
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kebijakan jalur Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Definisi 

operasional dari penelitian ini dapat dilihat dari table berikut. 

 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

 

 

No 

Variabel Definisi Konsep Indikator Sub Indikator 

1. Implementasi 

Kebijakan 

Implementasi 

merupakan 

pelaksanaan 

kegiatan/ aktifitas 

mengacu pada 

pedoman-pedoman 

yang telah 

disiapkan sehingga 

dari 

kegiatan/aktifitas 

yang dilaksanakan 

tersebut dapat 

memberikan 

akibat/ dampak 

bagi masyarakat. 

 

 

a. Ketepatan 

kebijakan 

1. Hal-hal yang 

memang 

memecahkan 

masalah yang 

hendak 

dipecahkan; 

 

2. Kebijakan yang 

dirumuskan sesuai 

dengan karakter 

masalah yang 

hendak 

dipecahkan; 

 

3. Kebijakan dibuat 

oleh lembaga 

yang mempunyai 

kewenangan (misi 

kelembagaan) 

yang sesuai 

dengan karakter 

kebijakan. 

b. Ketepatan 

Pelaksana

an 

 

1. Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP); 

2. Aktor pelaksana, 

alur koordinasi, 

dan pendanaan. 

c. Ketepatan 

target 

1. Sesuai yang 

direncanakan, 

tidak ada tumpang 

tindih dengan 

intervensi lain, 

atau tidak 

bertentangan 

dengan intervensi 

kebijakan lain. 
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2. Targetnya dalam 

kondisi siap untuk 

dintervensi 

ataukah tidak. 

 

3. Intervensi 

implementasi 

kebijakan bersifat 

baru atau 

memperbarui 

implementasi 

kebijakan 

sebelumnya. 

Sumber: Data diolah 2016 

 

 

F. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

1. Populasi 

 

 

Menurut Bungin dalam Siregar (2013:30) populasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode 

penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan 

serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Yang 

dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang mengetahui dan menjalani program jalur 

bina lingkungan. Stakeholder tersebut meliputi: 

 

a. Guru 

Guru merupakan tenaga ajar yang mengetahui akan adanya program 

pendidikan yang dinamakan program jalur bina lingkungan ini. Maka 

peneliti mengganggap guru akan tahu mengenai implementasi 

kebijakan jalur bina lingkungan. Dan guru adalah tenaga ajar yang 

selalu ada di sekolah yang melaksanakan proses mengajar. 



42 

 

Tabel 4. Jumlah guru SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung Tahun 

Ajar 2015/2016 

 

Daftar Guru SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung Tahun 

Ajar 2015/2016 

No Nama sekolah Jumlah guru 

1. SMAN 2 75 orang 

2. SMAN 9 71 orang 

Jumlah             146 orang 

(Sumber: Data rekapitulasi guru SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar 

Lampung Tahun Ajar 2015/2016) 

 

 

b. Wali Murid 

Wali murid merupakan wali bagi murid yang melaksanakan program 

bina lingkungan. Peneliti menganggap wali mengetahui akan tahu 

mengenai implementasi kebijakan jalur bina lingkungan bagaimana 

dan apa itu program bina lingkungan. 

 

Tabel 5. Jumlah wali murid bina lingkungan kelas X SMAN 2 dan 

SMAN 9 Bandar Lampung tahun ajar 2015/2016 

 

Daftar Wali Murid Bina Lingkungan Kelas X SMAN 2 dan 

SMAN 9 Bandar Lampung Tahun Ajar 2015/2016 

No 
Nama sekolah Jumlah wali murid 

1. SMAN 2 111 orang 

2. SMAN 9 129 orang 

Jumlah              240 orang 

Sumber: Data PPDB Kelas X SMA Bandar Lampung Tahun Ajar 

2015/2016 
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c. Murid 

Murid merupakan tokoh utama yang mengetahui dan melaksakan 

program jalur bina lingkungan ini. Maka peneliti mengganggap murid 

akan tahu mengenai implementasi kebijakan jalur bina lingkungan. 

 

Tabel 6. Jumlah Murid Bina Lingkungan Kelas X SMAN 2 dan 

SMAN 9 Bandar Lampung Tahun Ajar 2015/2016 

 

Daftar Murid Bina Lingkungan Kelas X SMAN 2 dan SMAN 9 

Bandar Lampung Tahun Ajar 2015/2016 

No 
Nama sekolah Jumlah murid 

1. SMAN 2 111 orang 

2. SMAN 9 129 orang 

Jumlah              240 orang 

Sumber: Data PPDB Kelas X SMA Bandar Lampung Tahun Ajar 

2015/2016 

 

 

2. Teknik Sampling 

 

 

Terdapat dua jenis teknik pengambilan sampel, diantaranya adalah: 

a. Random sampling (random acak) 

merupakan metode pengambilan sampel yang setiap individu dalam 

populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih, serta agar 

setiap sampel populasi dapat memiliki kesempatan atau peluang yang 

sama. 

b. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Dalam penelitian ini responden yang termasuk di purposive 

sampling yaitu wali murid dan guru. 



44 

 

Adapun kriteria-kriteria wali murid yang menjadi pertimbangan 

pemilihan sampel sebagai berikut: 

1)  Orang tua atau wali lebih mengetahui awalan mengenai lanjutan 

pendidikan untuk anaknya, jadi wali merupakan orang yang lebih 

mengerti apa itu bina lingkungan. 

2) Yang memahami bina lingkungan. 

 

Sedangkan kriteria-kriteria guru yang menjadi pertimbangan pemilihan 

sampel sebagai berikut: 

1) Yang membina jalan nya peraturan pendidikan mengenai bina 

lingkungan. 

2) Tenaga ajar yang ada di sekolah. 

3) Lebih mengetahui apa itu bina lingkungan. 

 

 

3. Sampel 

 

Menurut Neuman (Herdiansyah, 2010:104), sampel merupakan bagian dari 

populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian, yang merupakan bagian 

representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi.  
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Tabel 7. Jumlah populasi 

  

Daftar Pemangku Kepentingan dalam Menentukan Populasi 

No Kriteria Populasi Teknik Sampling 

1. Guru 146 orang Porposive 

2. 
Wali murid kelas 

X 
240 orang Random 

3. Murid kelas X 240 orang Random 

Jumlah 626 orang 

(Sumber: Data diolah 2016) 

 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus 

Teknik Solvin pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui 

dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n : banyaknya sampel 

N : jumlah populasi 

d : Tarif Nyata (0,10) 

 

maka dengan rumus tersebut banyaknya sampel adalah: 

 =  86,22 dibulatkan menjadi 86 orang 

Jadi, dapat disimpulkan sample dalam penelitian ini berjumlah 86 orang 

untuk mengertahui bagaimana respon pemangku kepentingan terhadap 

implementasi kebijakan jalur bina lingkungan. 
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Langkah selanjutnya adalah menentukan sampel perkelompok. Dari 86 

sampel yang telah didapat, yaitu dengan menggunakan rumus Yaname, 

Siregar (2013: 34) maka selanjutnya adalah menentukan sampel 

perkelompok dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel yang diambil 

Ni : jumlah populasi dari masing-masing kelompok (dusun) 

N : jumlah keseluruhan populasi 

 

Berdasarkan rumus pengambilan sampel per kelompok di atas, maka 

sampel kelompok dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru 

                   

            = 20,05 dibulatkan menjadi 20 orang 

 

2. Wali Murid 

  

 = 32,97 dibulatkan menjadi 33 orang 

 

3. Murid 

  

  = 32,97 dibulatkan menjadi 33 orang 
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Berdasarkan rumus pengambilan sampel tersebut, jumlah sampel dalam 

penelitian ini yaitu 86 responden, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Jumlah sampel perkelompok dalam menentukan responden 

 

Daftar Responden dalam Menentukan Sampel 

No Kriteria Populasi 
Teknik 

Sampling 
Sampel 

1. Guru 146 orang Porposive 20 orang 

2. Wali murid kelas X 240 orang Random 33 orang 

3. Murid kelas X 240 orang Random 33 orang 

Jumlah 626 orang  86 orang 

Sumber: Data diolah 2016 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

 

 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika 

seorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Teknik Angket/Kuesioner 

Kuisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan dan informasi yang diperlukan. Teknik kuisioner ini ditujukan 

untuk mendapatkan data dari pemangku kepentingan sebanyak 86 
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responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa penilaian 

masyarakat kepada implementasi kebijakan jalur bina lingkungan. 

 

2. Dokumentasi 

Yaitu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan di Kota Bandar 

Lampung.  

 

Tabel 9. Daftar Dokumentasi Penelitian 

No Nama Dokumen Substansi 

1 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 1 Tahun 2012 

Penyelenggaraan 

Pendidikan terkait dengan 

Penerimaan dan Daftar 

Ulang  

2 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 

2013  

Pedoman Pelaksanaan 

PPDB pada jenjang SD, 

SMP, SMA, SMK di Kota 

Bandar Lampung  

3 Petunjuk Teknis dan Petunjuk 

Pelaksanaan  

SOP Pelaksanaan PPDB 

khususnya PPDB Jalur 

Bina Lingkungan  

4 Data PPDB SMA Se-Kota Bandar 

Lampung Tahun Ajar 2015/2016 

Jumlah siswa PPDB yang 

diterima melalui jalur bina 

lingkungan. 

5 Data Guru SMAN 2 dan SMAN 9 

Kota Bandar Lampung 

Jumlah guru yang 

mengajar di sekolah 

Sumber: Data diolah 2016 

 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah 

mengadakan pengolahan data. Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data 

dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memeroleh data 
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ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan 

data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

 

a. Editting adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah 

masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 

 

b. Codeting adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau 

identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program 

Microsoft exel dalam menghitung data. 

 

c. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah 

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat 

sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis 

data. 

 

d. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, 

baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya 

dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian. 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

 

Teknik proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik skala likert. Menurut Siregar (2013: 25) skala 

likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
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persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert 

memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. 

 

Menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari 

variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator. 

Akhirnya indikator dapat dijadikan tolok ukur untuk membuat suatu 

pertanyaan/pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. 

 

Menurut Firdaus (2012: 44) skala likert umumnya digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu. 

variabel yang diukur operasionalkan ke dalam indikator variabel. Selanjutnya 

indikator tersebut dijadikan sebagai awal dalam menyusun instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen 

memunyai gradasi dari sangat positif samapai sangat negatif. Skala likert 

dapat disusun ke dalam bentuk checklist atau multiple choise. 

 

Contoh pengukuran skala likert dengan menggunakan petanyaan multiple 

choice, sebagai berikut: 

1. Bagaimana menurut anda tentang jalur bina lingkungan dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB)? 

a. Sangat setuju   

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 
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Sarwono (2006: 96) menyebutkan untuk melakukan kuantitatifikasi maka 

skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat 

dilakukan penelitian. Umumnya dengan memberikan kode-kode angka yang 

relatif karena angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan angka 

sebenarnya. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan pernyataan 

mendukung sebagai berikut:. 

1. Sangat setuju diberi skor 5. 

2. Setuju diberi skor 4. 

3. Cukup setuju diberi skor 3. 

4. Kurang setuju diberi skor 2. 

5. Tidak setuju diberi skor 1. 

 

Untuk mengetahui persentase dari jawaban responden menggunakan rumus 

persentase berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi suatu kasus 

N = Jumlah populasi 

(Suharsimi Arikunto, 2000: 123) 

 

Selanjutnya, untuk mengategorikan sikap menggunakan perhitungan rumus 

interval sebagai berikut: 
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Keterangan: 

I = Interval nilai skor 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = Kategori Jawaban 

(Suharsimi Arikunto, 2000: 126) 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Profil SMAN 2 Bandar Lampung 

 

1. Sejarah SMAN 2 Bandar Lampung 
 

 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1965 atas prakasa 

guru-guru SMA Negeri 1 Tanjung Karang bersama dengan Persatuan 

Orang Tua Murid dan Guru (POMG) sebagai pengembangan SMA Negeri 

1 Tanjung Karang yang pada waktu itu merupakan satu-satunya SMA 

Negeri di kawasan Tanjung Karang Teluk Betung. Kemudian terhitung 

mulai tanggal 1 Agustus 1965 SMA Negeri 2 Tanjung Karang disyahkan 

sebagai SMA dengan nomor 308 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 96/SK/B/III-65-66 tanggal 17 Juli 

1965 melalui Surat Edaran No. 1/65 Kepala Inspeksi Daerah SMA 

Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah 

Lampung dengan nomor surat edaran No. 1/65. 

 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung pertama kali dipimpin oleh Bapak Drs. 

Hi. Tabrani Daud. Jabatan Kepala Sekolah kemudian diserahterimakan 

dari Bapak Drs. Hi. Tabrani Daud kepada Bapak Drs. Hi. Moh. Yasin Idris 

setelah beliau diangkat menjadi Wali Kotamadya Tanjung Karang Teluk 

Betung oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK No. Pemda/7/1/35/1969 
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tanggal 6 Februari 1969, Pada awalnya gedung SMA Negeri 2 Tanjung 

Karang terletak bersebelahan dengan SMA Negeri 1 Tanjung Karang, 

tetapi kemudian ditukar dengan gedung STIKMA/STMA di Gotong 

Royong oleh Pemda Tingkat I Provinsi Lampung. 

 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung telah berkembang sangat cepat dan 

mengesankan sehingga menjadi sekolah harapan masyarakat luas. Bahkan 

berdasarkan SK No. 420/596/III.11/DP/2002 pada tahun 2002 SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung dipercaya untuk mengelola program akselerasi 

dan pada tahun 2007 dengan SK No. 697/C4/MN/2007 SMA Negeri 2 

Bandar Lampung dipercaya untuk menjadi sekolah Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional. Lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung banyak 

yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Pavorit di Indonesia, bahkan 

banyak diantara mereka yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Luar 

Negeri. Saat ini banyak alumni lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

yang menjadi para pejabat hingga seorang menteri. 

 

Adapun nama-nama kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

a. Drs. Hi. Tabrani Daud; tahun 1965 s.d. 1969 

b. Drs. Hi. Moh. Yasin Idris; tahun 1969 s.d. 1992 

c. Drs. Sutrisno; tahun 1992 (selama 3 bulan) 

d. Drs. Hi. Muhammad Matin; tahun 1992 (pjs selama 3 bulan) 

e. Drs. Hi. S. Kardi Idris; tahun 1992 s.d. 2002 

f. Ali Imron, M.Sc; tahun 2002 s.d. 2005 
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g. Sudarto, S.E., S.Pd; tahun 2005 s.d. 2010 

h. Drs. Sobirin; tahun 2010 s.d. sekarang 

 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

 

 

Sekolah Berstandar Nasional Bertaraf Internasional, berkualitas dalam 

imtaq, Unggul dalam Iptek dan Berdaya saing di Era Global. 

 

b. Misi 

 

 

1) Mewujudkan Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan tingkat 

satuan pendidikan bertaraf Internasional. 

2) Mewujudkan prestasi akademik dan non akademik bertaraf 

Nasional dan Internasional. 

3) Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif 

dengan pengantar bahasa Internasional. 

4) Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional 

dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Internasional. 

5) Mewujudkan sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan 

bertaraf Internasional. 

6) Mewujudkan manajemen mutu bertaraf Internasional. 

7) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan 

berkeadilan sesuai dengan tuntutan pendidikan bertaraf 

Internasional. 
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8) Mewujudkan perangkat penilaian yang relevan bertaraf 

Internasional. 

9) Mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang bersih dan 

indah. 

10) Mewujudkan nilai – nilai keagamaan dan mampu beradaptasi 

dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa. 

11) Mewujudkan Kompetensi guru dan siswa dalam penguasaan TIK. 

 

 

c. Tujuan Sekolah 
 

Adapun tujuan dari SMAN 2 Bandar Lampung, yaitu: 

1) Membentuk siswa yang 

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa. 

2) Membentuk siswa yang memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan 

individu, agama, sosial ekonomi dan budaya. 

3) Membentuk siswa yang berdaya saing di tingkat nasional dan 

internasional. 

4) Mewujudkan Managemen sekolah yang transparan dan akuntabel. 

5) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan asri. 

6) Menjadikan SMAN 2 Bandar lampung menjadi sekolah Nasional 

bertaraf Internasional. 
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C. Profil SMAN 9 Bandar Lampung 

1. Sejarah SMAN 9 Bandar Lampung 

 

 

Bahwa awal pendirian SMA Negeri 9 Bandarlampung bernama SMPP 51 

(Sekolah Menengah Perintis Pembangunan), mulai melaksanakan aktifitas 

belajar mengajar sejak tanggal 2 Januari 1996, sesuai dengan Surat 

Keputusan Mendikbud RI, nomor 0265/O/1995, tanggal 20 November 

1975, Tahun 1984 berubah nama menjadi SMA Negeri 5 Tanjungkarang, 

dan tanggal 7 Maret 1997 berubah menjadi SMU Negeri 9 Bandarlampung 

sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI, nomor 035/O/1997. 

 

SMA Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung, merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia. Sama 

dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di 

SMAN 9 Bandar Lampung ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, 

mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Namun pada tahun 2012 mulai 

dibentuk kelas Akselerasi atau Siswa Cerdas Istimewa (SCI) yang 

memungkinkan siswanya untuk lulus setahun lebih awal, yaitu dalam 

jangka 2 tahun. SMA Negeri 9 Bandar Lampung Didirikan pada tahun 

1982. 

 

Pada tahun 2013, Sekolah ini menggunakan sistem KURIKULUM 2013 

dan menjalankan sistem SKS setelah sebelumnya predikat RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional) dibubarkan oleh Kemendikbud, SMA 

Negeri 9 Bandarlampung pernah menggunakan 3 Kurikulum sekaligus. 

Yakni: KTSP, SKS, Kurikulum 2013. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Atas
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Akselerasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siswa_Cerdas_Istimewa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1982
https://id.wikipedia.org/wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemendikbud
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
https://id.wikipedia.org/wiki/KTSP
https://id.wikipedia.org/wiki/SKS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013
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Letak SMA Negeri 9 Bandarlampung tergolong jauh dari pusat keramaian 

kota, memiliki suasana yang sesuai untuk proses kegiatan belajar 

mengajar, dengan luas tahan kurang lebih 4 Ha, termasuk salah satu SMA 

yang luas di kawasan Bandarlampung. Letak Geografis Sekolah dengan 

rincian jarak dari ibu kota propinsi/ Kabupaten/ Kota. SMA Negeri 9 

Bandarlampung terletak di jalan Panglima Polem No: 18 Bandarlampung, 

di Propinsi Lampung, kota Bandarlampung, Kecamatan Tanjungkarang 

Barat, kelurahan Segalamider. Jalan Panglima Polem membujur arah Utara 

– Selatan, batas jalan sebelah selatan jalan S A M Ratulangi, sedangkan 

batas sebelah utaranya jalan Pagar Alam. Letak SMA Negeri 9 

Bandarlampung diapit oleh beberapa sekolah, disebelah selatan SMP 

Negeri 10 Bandarlampung dan SLTP Swasta Wiyatama, sedangkan 

disebelah utaranya terdapat SMK Swasta Bhakti Utama. 

 

Adapun nama-nama kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

1. Drs. Hi. A. Sani Djuned Tahun 1975 s.d tahun 1980 

2. Drs. Hi. Syamsuddin Kadan Tahun 1980 s.d tahun 1990 

3. Drs. Hi. M. Nasir Husin Tahun 1990 s.d tahun 1997 

4. Drs. Robby Suharlan Suarsa Tahun 1997 s.d tahun 2000 

5. Drs. Hi. Suyitno Tahun 2000 s.d tahun 2002 

6. Drs. Sobirin Tahun 2002 s.d 2009 

7. Drs. Hendro Suyono Tahun 2009 s.d. Sekarang. 
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2. Visi, Misi dan Harapan 

a. Visi 

1) Terdepan dalam imtaq dan iptek lingkungan asri dan berwawasan 

global. 

2) Terwujudnya suasana sekolah yang kondusif, taqwa, harmonis dan 

indah. 

3) Terwujudnya sekolah yang berbudaya mutu dan berakhlak mulia. 

4) Terwujudnya kemandirian, kompeten dan berdaya saing iptek. 

 

 

b. Misi 

1) Menjadikan masyarakat sekolah beriman, bertaqwa dan berbudaya 

mutu serta lingkungan yang sehat. 

2) Meningkatkan profesionalisme ketenagaan. 

3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan yang 

berwawasan lingkungan. 

4) Memanfaatkan dan mengembangkan sarana prasarana sumber 

belajar. 

5) Meningkatkan peran serta orang tua, masyarakat, dunia usaha dan 

industri dalam pendidikan serta pengelolaan lingkungan. 

6) Menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan 

kualitas sumberdaya manusia yang dapat diterima oleh dunia 

Internasional. 

7) Menumbuhkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan stake holder sekolah. 
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c. Harapan 

 

Adapun harapan dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung dimasa depan 

bertolak dari Visi dan Misi sekolah yang dikembangkan dalam bentuk 

program-program yang berkelanjutan. Harapan yang ingin dicapai 

sekolah ini adalah : 

1) Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi pendidikan di SMA 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2) Terciptanya suasana dan budaya akademik dan non akademik yang 

kondusif dan bermoral. 

3) Terciptanya sekolah yang memiliki budaya bersih, indah sehat dan 

nyaman untuk belajar. 

4) Menghasilkan lulusan yang kompeten dari semua bidang , berdaya 

saing iptek dan berkemandirian tinggi. 

5) Menambah dan memelihara fasilitas yang berkelanjutan. 

6) Memperbaiki dan mengembangkan secara berkelanjutan sistem 

manajemen sekolah menuju efesiensi dan profesionalisme. 

7) Menggali sumber dana baru ( non konvensional ). 

8) Mengembangkan jalinan kerjasana dengan pihak lain. 

9) Menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa, serta 

berbudaya mutu. 

10) Meningkatkan profesionalisme ketenagaan. 

11) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan. 

12) Memanfaatkan dan mengembangkan sarana prasarana sumber 

belajar. 
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13) Meningkatkan peran serta orang tua, masyarakat, dunia usaha dan 

industri dalam pendidikan. 

14) Mengembangkan kebersihan dan kesehatan. 

Kebersihan dan kesehatan adalah salah satu faktor pendukung 

meningkatnya mutu pendidikan. Dengan lingkungan yang bersih 

dan sehat akan menjadi daya tarik tersendiri dan merupakan 

penunjang kenyamanan berlangsungnya proses belajar dan 

mengajar dilingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kesehatan 

dan kebersihan tersebut tentu harus juga didukung oleh sarana dan 

prasaran yang memadai. 

 

Sarana prasana tersebut sudah barang tentu membutuhkan dana 

yang cukup , dan kami belum mempunyai dana yang dialokasikan 

kearah tersebut. Dana yang dimiliki oleh sekolah hanya cukup 

untuk membiayai kegiatan operasional secara minimal, belum 

mampu untuk pengembangan dan memberikan pelayanan 

peningkatan Usaha Kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. 

Harapan kami semoga bantuan dana masih dapat di berikan, 

mengingat sumber dana yang berasal dari bantuan masyarakat 

maupun bantuan rutin yang dimiliki oleh sekolah masih sangat 

terbatas. 
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3. Tujuan Sekolah 

 

Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan yang di atur 

dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional sebagai berikut : 

“Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.” 

 

Untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan peran pemerintah sangat 

dominan dalam mengelola pemerataan pendidikan terutama 

pengembangan SDM guru, fasilitas sarana prasarana sekolah (ruang kelas, 

laboratorium IPA, laboratorium bahasa dan lain sebagainya). Peran 

sekolah dalam mengimplementasikan program pemerintah adalah perlu 

adanya rumusan yang tepat dan terprogram dalam bentuk merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai . 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian ini program bina lingkungan dilihat dari identitas 

responden wali murid menurut pekerjaan yang didominasikan pada 

pekerjaan buruh, yaitu sebesar 76,19 % yang berasal dari responden wali 

murid SMAN 9 dan 23,81 % yang berasal dari responden wali murid 

SMAN 2. Hal ini didasarkan bahwa bina lingkungan di SMAN 9 lebih 

merespon kebijakan jalur bina lingkungan dibandingkan bina lingkungan 

di SMAN 2. 

 

2. Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Kebijakan Jalur 

Bina Lingkungan (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

tahun 2015  di SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar Lampung) masuk ke 

dalam kategori positif. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang 

menunjukkan bahwa dari 86 responden, sebanyak 70 responden masuk ke 

kategori positif yang terdiri dari 8 responden guru SMA 2, 8 responden 

guru SMA 9, 12 responden murid SMA 2, 15 responden murid SMA 9, 13 
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responden wali murid SMA 2 dan 14 responden wali murid SMA 9 

dengan persentase mencapai 81,4%. 

 

Pada kategori negatif, sebanyak 16 responden yang terdiri dari 2 

responden guru SMAN 2, 2 responden guru SMAN 9, 4 responden murid 

SMAN 2, 2 responden murid SMAN 9, 3 responden wali murid SMAN 2 

dan 3 responden murid SMAN 9 dengan persentase mencapai 18,6% 

merespon negatif terhadap implementasi jalur bina lingkungan dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015. 

 

Hal tersebut disebabkan bahwa beberapa responden mengatakan prosedur 

kebijakan jalur bina lingkungan banyak yang dilanggar, seperti 

menyepelekan peraturan yang sudah dijanjikan di awal perjanjian saat 

PPDB yang dimana para siswa - siswi bina lingkungan yang melanggar 

peraturan tata tertib sekolah. Kecurangan dalam PPDB bina lingkungan 

guru, kuat kecurangan dari jalur koneksi antar guru yang dijatah 1 guru 

bisa memasukkan 1 siswa baru. Jalur bina lingkungan guru seakan-akan 

menjadi “pintu belakang” yang menjamin calon siswa – sisiwi bina 

lingkungan saat PPDB. 

 

3. Pada penelitian ini respon bina lingkungan dilihat dari responden guru 

lebih banyak yang merespon positif dengan persentase mencapai 80 % 

dibandingkan respon negatif dengan persentase mencapai 20 %. Hal ini 

disebabkan bahwa beberapa responden guru mengatakan karena kebijakan 

bina lingkungan telah mengurangi angka putus sekolah untuk memberikan 

kesempatan kepada calon siswa yang berasal dari keluarga yang belum 
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mampu secara ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan yang 

layak. 

 

Respon bina lingkungan dilihat dari responden wali murid, yaitu lebih 

banyak yang merespon positif dengan persentase mencapai 81,82 % lebih 

banyak dibandingkan respon negatif dengan persentase mencapai 18,18 %. 

Hal ini disebabkan bahwa beberapa responden mengatakan bina 

lingkungan perlu dilanjutkan atau diteruskan untuk kepentingan 

pendidikan dalam memberi akses pada masyarakat miskin agar tetap dapat 

melanjutkan pendidikan yang layak dan setiap warga negara harus 

mengenyam pendidikan. 

 

Respon bina lingkungan dilihat dari responden murid, yaitu lebih banyak 

yang merespon positif dengan persentase mencapai 81,82 % lebih banyak 

dibandingkan respon negatif dengan persentase mencapai 18,18 %. Hal ini 

disebabkan bahwa beberapa responden mengatakan bina lingkungan telah 

membantu siswa yang  berasal dari keluarga yang belum mampu secara 

ekonomi dalam memberikan kesempatan agar tetap dapat melanjutkan 

pendidikan yang layak. 

 

 

B. Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan memperoleh persentase 

khusus di bina lingkungan yang sesuai dengan keadaan sekolah. 
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2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur bina lingkungan perlu 

adanya pengawasan lebih oleh pihak pemerintah yang mewakilinya, 

sehingga saat PPDB benar-benar sesuai kebijakan yang ada dan terlaksana 

dengan baik yang sesuai aturan yang berlaku. 

 

3. Pemerintah sebaiknya tidak mengadakan jalur bina lingkungan untuk 

sekolah favorit. Agar sekolah favorit dalam potensi sekolah sebagai 

sekolah favorit tetap terjaga dan menjaga mutu sekolah. 

 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian ini lebih 

holistik, mulai dari inti permasalahan yang hendak diteliti, ketepatan 

penggunaan metode penelitian, dan ketelitian dalam menyusun hasil akhir 

penelitian. 
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