
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ada sebelumnya adalah mengenai 

implementasi kebijakan RSBI di Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil implementasi kebijakan RSBI di Propinsi 

DKI Jakarta pada dasarnya telah berjalan cukup baik selama kurang lebih enam 

tahun ini. Banyak kemajuan yang telah dihasilkan dengan diimplementasikannya 

kebijakan tersebut di kedua sekolah dan kedua sekolah juga telah ikut berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, karena penelitian ini 

merupakan sebuah studi komparasi, berdasarkan data yang ada dapat dinyatakan 

bahwa implementasi kebijakan RSBI di SMA Negeri 81 berjalan dengan lebih 

baik dibandingkan dengan SMA Negeri 68 Jakarta. hal tersebut dapat dilihat dari 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik permasalahan kebijakan RSBI adalah rendahnya mutu 

pendidikan yang ada di Negara Indonesia, oleh karena itu tujuan kebijakan 

RSBI adalah sebagai upaya pihak pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang ada saat ini. Implementasi RSBI pada dasarnya mengacu 

pada standar pendidikan yang ada di negara-negara maju dalam hal ini 
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adalah negara anggota OECD. Kedua sekolah sama-sama menggunakan 

acuan dan pedoman yang sama, namun SMA Negeri 81 sedikit lebih maju 

karena ditunjuk sebagai Cambridge Center.   

2. Fasilitas teknologi yang ada di kedua sekolah telah sesuai dengan syarat dan 

kriteria teknologi yang harus dimiliki oleh SMA RSBI seperti yang telah 

dicantumkan dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua sekolah tersebut telah memenuhi 

kriteria dengan sangat baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sekolah yang bertaraf 

internasional. 

3. Tujuan dalam kebijakan RSBI telah dicantumkan dalam Permendiknas 

Nomor 78 Tahun 2009, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah 

diperkaya dengan standar kompetensi lulusan pada salah satu sekolah yang 

telah terakreditasi di negara anggota OECD atau negara maju lainnya. 

Kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh SMA Negeri 81 lebih tinggi 

daripada SMA Negeri 68 yang grade serta persentase kelulusannya juga 

masih berada dibawah SMA Negeri 81 Jakarta. 

4. Hubungan timbal balik dalam implementasi kebijakan RSBI terlihat dari 

adanya pengawasan dan penilaian mutu dari pihak dinas dan direktorat. Hal 

ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk terus menjaga mutu dan 

kualitas pendidikan setiap sekolah penyelenggara kebijakan RSBI. Setiap 

sekolah juga harus melaporkan setiap kegiatannya selama menjadi sekolah 
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RSBI agar pihak dinas mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 

sekolah tersebut. 

5. Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan 

dan telah ditetapkan besarannya sehingga dalam pemberiannya tidak akan 

terjadi masalah. Namun pada kenyataannya walaupun telah diatur mengenai 

pemberian anggaran kepada SMA RSBI ini, setiap sekolah masih merasa 

kekurangan dana dalam prakteknya. Hal ini dikarenakan adanya kriteria 

fasilitas, sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh setiap SMA RSBI 

dan tentunya hal tersebut tidak boleh berubah dan mengalami penurunan. 

Sehingga dalam rangka menjaga kualitas inilah yang menjadi penyebab 

masih kurangnya dana yang telah diberikan oleh pemerintah. 

6. Secara garis besar, kedua sekolah tersebut berada pada posisi yang strategis 

dan memang banyak warga masyarakat sekitar sekolah yang menyekolahkan 

anaknya di kedua sekolah sampel dalam penelitian ini. Kondisi ekonomi 

secara garis besar juga dapat dikatakan cukup mampu untuk mendukung 

implementasi kebijakan RSBI di kedua sekolah. 

7. Dukungan publik dalam implementasi kebijakan RSBI di kedua sekolah 

dapat dilihat dari adanya komite sekolah sebagai sarana para orang tua siswa 

untuk bertemu dan menyatakan pendapat tentang proses belajar-mengajar 

maupun terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah.  

8. Komitmen dari para pelaksana yang ada juga sangat baik, ditandai dengan 

sering diadakannya rapat mengenai implementasi kebijakan RSBI di setiap 

sekolah dan dengan terus berjalannya kebijakan RSBI di sekolah tersebut 

karena sekolah dianggap mampu dan berhasil dalam pelaksanaannya. 
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9. Kendala internal yang dihadapi kedua sekolah RSBI yang diteliti dalam 

proses implementasi kebijakan RSBI pada dasarnya adalah sama, yaitu 

terkait anggaran dari pemerintah. Hal ini berdampak pada adanya pungutan 

SPP yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka menunjang fasilitas 

yang akan diberikan kepada para siswa. Hal ini pula yang saat ini menjadi 

penyebab adanya kendala yang kedua, yaitu dukungan publik. Dengan 

adanya tambahan biaya SPP di sekolah RSBI, masyarakat menganggap 

bahwa pihak sekolah hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Sehingga 

masyarakat menganggap sekolah RSBI hanya diperuntukkan bagi kalangan 

menengah keatas saja. Dengan demikian dukungan akan kebijakan ini 

akhirnya menjadi menurun dari yang sebelumnya antusiasme akan adanya 

kebijakan RSBI sangat besar dari masyarakat. 

10. Kendala lainnya adalah kualitas dan kemampuan guru yang mengajar. Di 

dalam peraturan tercantum bahwa staf pengajar setidaknya memiliki 

kemampuan yang baik dalam menggunakan Bahasa Inggris sehingga dalam 

proses belajar-mengajar dapat diterapkan dengan baik dan dapat membuat 

siswa tetap memahami apa yang disampaikan oleh guru walaupun 

menggunakan bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia. Kenyataannya 

masih banyak guru di kedua SMA tersebut yang belum menguasai Bahasa 

Inggris dengan baik. Pendidikan guru yang ada juga masih belum memadai 

dan sesuai dengan kriteria. Hal ini terjadi pada SMAN 68 dimana jumlah 

guru yang berpendidikan S2 belum sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Sedangkan pada SMAN 81 kuota 30% yang telah ditentukan 

sudah memenuhi syarat. Ditambah dengan yang saat ini sedang menempuh 
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jenjang pendidikan tersebut maka dapat dikatakan bahwa SMAN 81 terus 

meningkatkan mutu pengajar guna meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah tersebut. 

11. Kendala eksternal dalam proses implementasi kebijakan RSBI adalah 

minimnya dukungan dari masyarakat terhadap berjalannya RSBI di kedua 

sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai kebijakan sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa 

kebijakan ini tidak merata untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat. 

12. Berdasarkan implementasi kebijakan RSBI di kedua sekolah, dapat 

dikatakan bahwa implementasi kebijakan RSBI di SMAN 81 Jakarta Lebih 

baik dan berjalan lebih baik dibandingkan dengan SMAN 68 Jakarta. 

13. Melihat implementasi kebijakan RSBI yang terhitung telah berlangsung 

selama kurang lebih enam tahun tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

kebijakan RSBI pada dasarnya belum siap diterapkan di sekolah-sekolah 

yang ada di Indonesia, sehingga dilihat dari berbagai sisi dan sudut pandang 

masih banyak sekali kekurangan yang ditemukan. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan 

RSBI ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus mengutamakan pendidikan dengan 

cara membuat sebuah kebijakan pengganti yang harus dirancang dengan 

matang dan telah tersusun anggaran dengan cukup detail sehingga sesuai 

bagi setiap sekolah untuk dapat menggunakan dana yang telah disediakan 
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tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan setiap kegiatan 

yang ada di sekolah. 

2. Pihak sekolah juga harus memanajemen anggaran dengan baik sehingga 

sebisa mungkin pihak sekolah tidak perlu membebani para siswa dengan 

biaya yang mahal agar siapa saja dan berasal dari kalangan mana saja tetap 

dapat mewujudkan cita-cita dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

3. Pemerintah bersama dengan pihak sekolah harus mengadakan sosialisasi dan 

penjelasan dalam bentuk apapun mengenai kebijakan apapun yang nantinya 

akan menggantikan kebijakan RSBI ini agar nantinya kebijakan yang baru 

tersebut tidak dipandang menyimpang dari Pancasila dan dapat memuaskan 

keinginan masyarakat serta dapar dipergunakan dalam jangka waktu yang 

cukup lama.  


